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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 1096
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 07-12-2022, 17.00 u

GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 424 024
Pastorale zorg   06 - 10490088
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:  07/12
    grijs:  28/12
          Wagenberg groen:   09/12
    grijs:  02/12, 30/12
Ophalen oud papier  10/12
Ophalen plastic             Terheijden  07/12 
    Wagenberg  09/12
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. en vr.. 14.30 - 17 .00 u,   
    wo. 12.30 - 17.00  u
Woonvizier   0162 - 679 800

IN MEMORIAM  JAC SCHETS

Op donderdag 3 november 
2022 overleed ons koorlid Jac 
Schets. 
Vanaf 2001 was hij lid van he-
renkoor St. Antonius Abt Ter-
heijden. In het midden van toch 
wel wat druktemakers op ons 
koor was hij een rustige man. 
Hij was een man die erg be-
trokken was bij het koor. Hij 
genoot van de ‘schermutselin-
gen’ tussen de bassen en teno-

ren. De opmerkingen over en weer tussen bassen en tenoren 
pasten wel bij zijn droge vorm van humor en dan zag je zijn ogen 
twinkelen. 
Hij was altijd bereid een handje, zeg maar gerust hand, toe te 
steken bij allerhande klussen. Zo was hij actief betrokken bij het 
demonteren van een orgel in een verlaten kloosterkapel in het 
Limburgse Koningsbosch. De onderdelen werden naar Terheij-
den vervoerd en het orgel werd daar weer door vrijwilligers in 
elkaar gezet. Jac zat daarbij ondermeer op de gewelven van de 
kerk om door een opening de grote onderdelen naar boven te 
hijsen. Het toen als Romboutsorgel ingewijde orgel doet daar 
dienst tot op de dag van vandaag. 
Jac kon ook wel eens uit zijn slof schieten, als wij als koorleden 
al begonnen met opruimen nog voor de grote bel geklonken 
had. Daar moesten we niet mee aankomen, dat paste niet. Wat 
dit betreft, had hij helemaal gelijk.
Jac was ook een heel actief lid van de Werkgroep Onderhoud 
Kerk, de WOK-groep. Zijn vaardigheid met smeedwerk kwam 
goed van pas toen er een menora (zevenarmige kandelaar) in 
de kerk moest komen en met een hoogwerker naar het dak van 
de kerk of de wijzerplaten van het uurwerk;  Jac draaide er zijn 
hand niet voor om. 
Menig voorwerp uit de kerk ging mee naar zijn werkplaats om 
gerepareerd of schoongemaakt te worden. Het angelusklokje 
van de Antonius Abtkerk lag al jaren ongebruikt op de zolder tot 
er besloten werd het klokje weer op de oude plaats te hangen 
in het vieringtorentje. Maar het zou toch wel leuk zijn dat het 
angelus weer echt ging kleppen en Jac zorgde ervoor dat het 
klokje elke dag om 12.00 uur en om 18.00 uur automatisch het 
angelus klept. 
Toen koorlid Frans van Gils be-
gon met de openstelling van de 
kerk op de woensdagmiddagen 
in de zomervakantie was Jac van 
de partij om attributen klaar te 
zetten en mensen rond te leiden. 
Ruim 20 jaar zijn deze woensdag-
middag-openstellingen georgani-
seerd en al die tijd was Jac lid van 
de werkgroep. 
Hij genoot ook van de uitstapjes 
die we maakten en van de Ceci-
liafeesten die we vierden. Heel 
vaak was daarbij ook zijn zus Corrie van de partij. De laatste 
jaren was hij beperkt door de amputatie van een groot deel van 
zijn linkerbeen en die operatie gebeurde ook nog in coronatijd, 
dat maakte het erg zwaar. Maar Jac kwam weer naar zijn huis 
aan de Lageweg, hij installeerde er zelfs een fitnesstoestel en 
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maakte zijn tochtjes door het dorp met zijn scootmobiel. Goed-
gehumeurd, belangstellend voor wat er om hem heen gebeurde. 
Zijn kooractiviteiten kwamen op een laag pitje te staan, Jac werd 
rustend lid van ons koor.  Repetities en vieringen in Terheijden 
en Wagenberg bijwonen was te moeilijk geworden, maar bij 
onze jubileumboottocht en het pikken van een terrasje in de 
zomer was hij weer in ons midden. 
Ons medeleven gaat uit naar zijn zus Corrie en zijn broer Har-
rie, zijn twee schoonzussen Riet en Adrie, alle neven en nichten, 
zijn maats van de brandweer, van de WOK-groep en de werk-
groep van de Eendenkooi. In het crematorium te Oosterhout 
hebben wij hem een zingend afscheid gebracht. 
Jac,  bedankt voor alles wat je voor ons als koorlid betekend 
hebt.                                     
In paradisum te deducant angeli.
Namens bestuur, leden en dirigent van herenkoor St. Antonius 
Abt  Terheijden,
Pierre Gruca, secretaris

LEDENVERGADERING  IJSCLUB  

Hiermede nodigen wij alle leden van IJs-
club Terheijden gaarne uit tot het bijwo-
nen van de te houden extra algemene le-
denvergadering m.b.t. het wijzigen van de 
staturen van IJsclub Terheijden, welke zal 

worden gehouden op zaterdag 3 december in het clubge-
bouw aan de Laakdijk bij de IJsclub te Terheijden.
Aanvang van de vergadering is 14.00 uur.
Op deze extra ledenvergadering is ieder met een geldige lid-
maatschapskaart van het afgelopen seizoen 2021 -2022 van har-
te welkom (en stemgerechtigd).
De nieuwe statuten zijn ter inzage aanwezig in het clubgebouw 
tijdens de vergadering.
Max Lips,  secretaris

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende activitei-
ten van en voor Drimmelen en omgeving 
waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers worden gezet. 
Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële 
doeleinden? Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl.
11e van de 11e bal  Terheijden, Made, Hooge Zwaluwe 
en Wagenberg

De Schraansers in Terheijden 
hebben carnaval 2023 inge-
luid. Op 11 november was het 
groot feest, met onder meer 
de onthulling van de Jeugdraad, 
Festivalaaf, en natuurlijk de  
onthulling van de Prins door 

CV De Braoipotte. De stemming zat er goed in en het belooft 
dan ook weer een carnavalesk feest te worden in 2023.
Ook in Wagenberg, Hooge Zwaluwe en op De May werd het 
carnaval spetterend ingeluid.  Wij waren erbij en feestten mee.  
Alaaf! 
Over smaak valt….
Het muziekprogramma, waarin inwoners van onze gemeente 
vertellen over hun favoriete muziek. De presentatie wordt ge-
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daan door Johan Marijnissen. 
Tijdens de uitzending worden 
ook muziekfragmenten ge-
toond. In deze  uitzending zijn 
we te gast bij Erik Diepstraten.

Heel De Wijngaerd bakt
De eerste middag van “Heel 
De Wijngaerd bakt” zit erop 
en wij namen een kijkje. In het 
thema ‘appel’ zijn de diverse 
lekkernijen door een vakkundi-
ge jury beoordeeld onder het 
toeziend oog van vele aanwezigen. En de dagwinnaar van “Heel 
de Wijngaerd bakt“ is afdeling Het Boveneindje! De volgende 
bakmiddagen zijn op 23 november, 18 januari en 8 maart. De 
prijsuitreiking vindt plaats op 15 maart.
Turnkampioenschappen

Sportvereniging De Zwaluwen 
organiseerde turnwedstrijden 
in De Rietgors in Lage Zwalu-
we. Uit onze gemeente waren 
3 verenigingen aanwezig, name-
lijk Made, Terheijden en Lage 

Zwaluwe. Bianca Segeren presenteert dit videoverslag en ook 
enkele enthousiaste deelnemers en wethouder Harry Bakker 
komen aan het woord. 
Onthulling  Verhalen van de Kleine Schans

Op 26 oktober vond de offici-
ele onthulling van de ‘Verhalen 
van de Kleine Schans’ plaats 
door wethouder Lieke Schuit-
maker en dhr. Fer van Vuuren. 
De informatieve filmpjes over 
die verhalen hebben een mooi 

plaatsje gekregen op 6 palen rondom de Kleine Schans. Door 
middel van QR-codes op die palen kunnen bezoekers deze ver-
halen op eenvoudige wijze op hun telefoon zien en de geschie-
denis van de Kleine Schans beleven. Wij waren bij de onthulling.

GIN GEMEKKER, ’T KEN NOG GEKKER 
Carnavalskrant TCV De Schraansers  

Het carnavalsseizoen is weer begonnen! En met 
wederom Prins Wollie voorop in de leut belooft 
het weer een fantastisch seizoen te worden.
Uiteraard hoort hier ook weer een carnavals-
krant bij! Een carnavalskrant met daarin volop 
mogelijkheden om je clubke/vereniging te laten 

‘shinen’! Kort te beschrijven waar je mee bezig bent of  bezig 
houdt. 
De Schraanserskrant wordt in Terheijden ‘in alle brievenbussen’ 
huis-aan-huis bezorgd op 28 januari 2023. Dit jaar is de Schraan-
serskrant wederom in fullcolour zodat leuke foto’s er nog beter 
uit kunnen zien!
Ons verzoek is om voor 10-12-2022 digitaal een kant en klaar 
‘stukske’ aan te leveren. Ons e-mailadres voor het aanleveren is 
carnavalskrant@schraansers.nl.
Dus.... leef je uit in je creativi-
teit en lever wat leuks aan voor 
10 december 2022, zodat wij 
de krant tijdig bij de drukker 
kunnen afleveren. Ook voor 
adverteren is er nog volop 
mogelijkheid! Wilt u uw bedrijf 

promoten in de krant die door heel veel mensen van voor tot 
achter wordt gelezen? Bent u nog niet benaderd, maar wilt u 
wel adverteren? Neem gerust contact op met carnavalskrant@
schraansers.nl.
Alaaf!  TCV De Schraansers

VAN BLOCKHUYS  TOT SLOTJE

In 2020 zou worden begonnen met het 
bouwrijp maken van het terrein achter 
Schansstraat 17 Terheijden, de zogenaamde 
boerderij van Oonincx, voor de te ontwik-
kelen woonwijk De Weelde. Maar eerst werd 
daar archeologisch onderzoek uitgevoerd 
met een aantal bijzondere vondsten. Er zijn 
sporen van bewoning gevonden uit het ijze-
ren tijdperk, gemiddeld zo’n 500 jaar voor 

Christus, maar ook een werktuig uit een periode van ca. 3000 
jaar voor onze jaartelling. Ook werden er resten gevonden uit 
de 15e eeuw van het daar waarschijnlijk gelegen Blockhuys, later 
bekend als het Slotje. 
Mede hierdoor geïnspireerd is Fer van Vuuren de archieven in-
gedoken om zoveel mogelijk te weten te komen over de histo-
rie van het Slotje. De uitkomsten daarvan heeft hij, met op de 
achtergrond de Brabantse ge-
schiedenis, in vooral Brabants 
perspectief geplaatst.
Dat is allemaal te zien en te le-
zen in uitgave 168 van Heem-
kundekring De Vlasselt met 
bovengenoemde titel. Het 176 
pagina’s tellende boekje is grof-
weg verdeeld in 3 grote hoofd-
stukken:  De geschiedenis van 
Brabant, de functies van blok-
huizen en slotjes en de bewo-
ners/eigenaars van het Slotje 
van ca. 1450 tot en met 1889. 
Door de nodige zijpaden te be-
wandelen is het geen saai geschiedenisboekje geworden. Het 
geheel is verlucht met de nodige kaarten, documenten, afbeel-
dingen en “weetjes”.
Dit boekje is te bestellen via secretariaat@devlasselt.nl of u 
wordt lid van de  Vlasselt en dan krijgt u dit boekje  gratis.
Ed Oud

65 PLUS? BEZOEK HET REISLOKET 

Heeft u vragen over reizen met het openbaar ver-
voer, zoals ‘Met welke bus kan ik naar mijn familie? 
En hoe zit dat nou met de OV-chipkaart?’ Kom dan 
langs bij het Reisloket op 
woensdag 7 december 
van 12.30 tot 16.30 uur bij 
Theek 5 Terheijden (Pol-
derstraat 108, Terheijden). 

Hier nemen deskundige OV-ambassa-
deurs alle tijd voor u; zij beantwoor-
den uw praktische vragen of geven 
u persoonlijk reisadvies. Ook kunt u 
bij hen als 65-plussers gratis een per-
soonlijke OV-chipkaart aanvragen (u 
bespaart € 7,50). Neem voor het aan-
vragen van de OV-chipkaart uw legiti-
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matiebewijs en een pasfoto mee.
Sinds 2015 hebben duizenden senioren gebruik gemaakt van de 
persoonlijke voorlichting bij het Reisloket. Het Reisloket past 
in het programma ‘mentale toegankelijkheid OV’ van de Regio 
West-Brabant (de samenwerkende gemeenten). Het project is 
gefinancierd door de provincie Noord-Brabant.

HO HO HO KOM MAAR EENS KIJKEN...

Nu Sinterklaas weer in het land is, maar ook de Kerstman zijn 
retour maakt naar onze huizen, wordt het tijd hen te voorzien 
van de ultieme cadeautip:  “Muziek in de klas”.
Wat houdt “Muziek in de klas” precies in?
Het is een brede kennismaking met muziek, specifiek met in-
strumenten en de harmonie, in de vorm van groepslesjes. In 
deze lesjes leren de kinderen algemene muziektheorie en dus 
ook noten te lezen, maar daarnaast leren zij ook samen te spe-
len met hun vriendjes en vriendinnetjes;  muziek maak je im-
mers samen. Naast de bijdrage aan de algemene ontwikkeling 
van de kinderen, levert het natuurlijk ook erg veel plezier op 
vanwege het groepsverband. De lessen worden afgesloten met 
een heus concert voor familie en vrienden.
Welke kinderen komen ervoor in aanmerking?

Kinderen van alle drie de basisscholen in Terheijden, zittend in 
groep 5 tot en met 8.
Wie geeft “Muziek in de klas?”
Niet geheel onbelangrijk bij het lesgeven is de leraar, Mathyn 
de Jong. Mathyn is leraar van de slagwerkgroep en geeft trom-
mellessen, daarnaast is hij bekend als de muziekleraar van De 
Zonzeel in  Terheijden. Naast het bijbrengen van kennis hecht hij 
veel waarde aan de gezellige sfeer binnen de lessen.
Wanneer en waar vindt het plaats?
De lessen vinden plaats vanaf januari, elke dinsdag van 14.45 
tot 15.45 uur. De locatie betreft basisschool De Zeggewijzer in 
Terheijden.
Wat is de prijs van de lessen?
De kosten voor “Muziek in de klas” bedragen in totaal maar 
€ 50,- per kind. 
Hoe kunnen de kinderen worden aangemeld?
Zij kunnen worden aangemeld via het inschrijfformulier op de 
website van Harmonie Terheijden, www.harmonieterheijden.nl. 
Hierbij kunnen de kinderen, wanneer zij dit weten, al aangeven 
welk instrument zij graag zouden willen leren spelen. Het be-
stuur van de harmonie neemt vervolgens contact op.
Harmonie Terheijden kijkt uit naar de inschrijvingen en wenst 
jullie hele fijne feestdagen toe!
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“KIKKERPERSPECTIEF”
Foto van de Maand

Na de expositie van begin oktober gaat het gewone leven weer 
verder. Voor de amateurfotografen van Fotogroep Perspectief 
betekent dat dat zij de camera weer in de hand nemen om 
prachtige platen te schieten. Voor de een is dat bijvoorbeeld 
portretfotografie of landschap, voor de ander kan dat architec-
tuur of natuur zijn. Zo zijn er vele onderwerpen op te sommen. 
Ieder kiest de categorie die hem of haar aanspreekt.
Eind oktober was de categorie “Vrij Werk” aan de beurt. Of-
wel: de leden mochten foto’s inleveren naar eigen keuze. Uit 
deze foto’s werd wederom de foto van de maand gekozen. Deze 
keer werd de titel in de wacht gesleept door Marijke de Haze 
met een “momentopname”. Slechts een paar seconden bleef het 
kikkertje zitten alvorens weer tussen het groen te verdwijnen. 
Maar Marijke was sneller.  In no time wist ze haar camera scherp 
te stellen en meteen daarop volgde de klik waarmee het beestje 
op de gevoelige plaat werd vastgelegd. Binnenkort kunt u de 
originele foto bewonderen in de hal van ’t  Vierendeel in Made.

Nieuwe leden (met  én  zonder  ervaring) zijn van harte wel-
kom; stuur voor informatie een mailbericht naar secretaris@
fotogroepperspectief.nl of neem contact op met de voorzitter: 
06 15392249. 
Voor de complete informatie bezoekt u onze website www.foto
groepperspectief.nl.

TWEEDE  SEIZOEN PODCAST 
‘STRAATTAAL’

Respect, diversiteit en liefdesverdriet. 
Zomaar wat onderwerpen die aan bod 
komen in het tweede seizoen van Straat-
taal de podcast op Spotify. In het eerste 
seizoen hoorden luisteraars verhalen van 

jongerenwerkers Esmee, Daan en verschillende gasten over on-
der andere gezondheid, keuzestress en 
eenzaamheid. In het tweede seizoen, iede-
re vrijdag om 15.00 uur,  komen opnieuw 
interessante onderwerpen aan bod. 
Al meer dan 400 luisteraars hebben sinds 
de allereerste aflevering geluisterd naar de 
verhalen van Esmee en Daan. In Straattaal 
de podcast praten Esmee en Daan over 
actuele thema’s geleid door hun eigen er-
varingen en meningen.  Aan het eind van 

iedere aflevering raden zij het ‘Straattaal-woord van de week’. 
Jongeren kunnen op deze manier kennis maken met het beroep 
van de jongerenwerkers en worden tegelijkertijd geïnformeerd 
over verschillende thema’s. De luisteraars kunnen zelf kiezen 
waar en wanneer zij willen luisteren naar de podcast. 
Podcast iedere vrijdag
Iedere vrijdag om 15.00 uur staat een nieuwe aflevering onli-
ne. De social mediakanalen van het jongerenwerk sluiten aan 
op de afleveringen van die week. Via Instagramstickers, -polls en 
natuurlijk ook via de chatberichten kunnen jongeren hun eigen 
mening laten horen of meeraden met het Straattaal-woord van 
de week. Vragen aan Esmee en Daan? Of een keer in de podcast 
langskomen?  Stuur dan een berichtje via Instagram@Straattaal
_de_podcast of stel een vraag tijdens een vragenrondje in de 
Instagram Stories. 
Waarvoor kunnen jongeren terecht?
Surplus biedt jongerenwerk in de gemeenten 
Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Et-
ten-Leur, Breda en Zundert. Het jongerenwerk 
van Surplus is aanwezig op alle plekken waar jongeren zijn. Jon-
gerenwerkers lopen bijvoorbeeld zogenaamde straatrondes en 
verwijzen naar leuke activiteiten. Ze geven voorlichting, advies 
en helpen jongeren op gang.  Eén op één begeleiding is ook mo-
gelijk. Daarnaast is er online jongerenwerk om jongeren nog be-
ter te bereiken. Esmee: “We nemen jongeren serieus en zij kun-
nen hun verhaal altijd in vertrouwen bij ons kwijt. Bijvoorbeeld 
als het niet goed gaat thuis of op school. Ook kunnen we helpen 
met verschillende thema’s. Bijvoorbeeld met het opstellen van 
een cv en motivatie voor een bijbaan, met onderzoeken welke 
opleiding geschikt is of voorlichting geven over verschillende 
onderwerpen waar jongeren zich mee bezighouden.” 

FOTO  VAN DE MAAND

Dit is de foto van de maand 
november van fotoclub Dinasa. 
De fotograaf is Rieky Dickens.

GEPARKEERDE  AUTO  AANGEREDEN

Op zaterdag 19 november kwamen wij erachter dat onze auto, 
die precies bij ons voor de deur stond geparkeerd, flinke schade 
had. Dit is gebeurd tussen vrijdag 17.30 uur en zaterdag 10.30 
uur. Het moet een flinke klap zijn geweest aangezien het glas van 
het achterlicht voorbij de auto aan de voorkant op de stoep lag.
Helaas zonder afzender…. 
Dat betekent een hoop geregel en de hoop dat wij nog iets ver-
goed kunnen krijgen via de verzekering is zeer klein aangezien 
de auto al iets ouder is.
Dat dit een keer zou gebeuren bevreemdt mij niet . Onze straat, 
de Molenstraat, is zodanig veranderd dat het voor de vele land-
bouwvoertuigen bijna onmogelijk is om elkaar te passeren zon-
der elkaar te raken. Soms zie je dat een van de twee een be-

fotograaf: Marijke de Haze

LEZER IN DE PEN
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hoorlijk stuk in zijn achteruit moet omdat het anders niet gaat 
lukken.
Voordat de straat is veranderd, hadden wij een bijeenkomst en 
toen werd er al over gesproken dat dit een probleem zou kun-
nen zijn.
Ik hoop dat degene die dit veroorzaakt heeft zich alsnog zal 
melden,  dat zou ons een hoop gedoe schelen.
Mvg  Anita  Jaspers

AFSLUITING CURSUS DIGISTERKER

Met de deelnemers werd 
woensdag 23 november 2022 
de cursus Digisterker na vier 

woensdagochtenden afgesloten en konden zij het certificaat van 
deelname in ontvangst nemen. Tijdens de cursus, een samenwer-
king tussen Theek5, Surplus Welzijn en SeniorWeb Terheijden, 
werden de deelnemers vertrouwd gemaakt met de vele zaken 
die de overheid via hun digitale loketten tegenwoordig steeds 
meer biedt. Zaken zoals het regelen, via de eigen tablet, pc of 
laptop, op het gebied van belastingen, toeslagen, zorg, het rege-
len van de DigiD en veel meer kwamen ruimschoot aan de orde. 
Door de grote belangstelling voor de cursus, waarvoor inmid-
dels een wachtlijst is aangelegd, is besloten om een derde cur-
sus te starten en wel te beginnen op woensdagochtend 1 
februari 2023 en ook nu weer in de Huiskamer d’n Hartel van 
Surplus Welzijn aan de Hoofdstraat 2 (voormalige pastorie) in 
Terheijden. Zie www.theek5.nl/digisterker of www.seniorweb.
nl/terheijden.

Wist je dat?
Iedere dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur houdt Seni-
orWeb Terheijden het spreekuur ‘de digitale vraagbaak’ in de-
zelfde Huiskamer aan de Hoofdstraat in Terheijden. Je kunt dan 
gratis terecht, lid of geen lid van SeniorWeb, met vragen over 
of problemen met de smartphone, tablet, laptop / PC, e-reader, 
e-mailen en meer rondom het omgaan met de digitale wereld. 

Vrijwilligers van SeniorWeb staan je te woord en helpen je op 
weg. Neem gerust je apparatuur mee en vergeet de snoeren 
niet.
Graag tot ziens en vriendelijke groet,
Jan van Vliet,  John Huijbregts en Jacques Raats (docenten/vrij-
willigers SeniorWeb Terheijden).
Kijk ook eens op  www.seniorweb.nl/terheijden  of  mail   senior
webterheijden@gmail.com of bel 06 22324517. 

ACTIE SCHOENENDOOS GESLAAGD

In de afgelopen weken is de actie Schoenendoos geweest. Een 
schoenendoos kon worden volgestopt met artikelen voor arme 
kinderen zoals schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. Veel 

TERUGBLIK
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mensen en kinderen zijn bezig geweest 
zo’n schoenendoos klaar te maken. We 
mochten in totaal zo’n 70 dozen ontvan-
gen, en een prachtige donatie van Lijst 
Harry Bakker om zelf schoenendozen te 
vullen! 

De actie en jullie enthousiasme groeit en groeit. We kunnen al 
jarenlang rekenen op vaste deelnemers, supergoed dat jullie elke 
keer weer meedoen. Ook de scholen De Windhoek en Interna-
tionale School Breda: veel dank, en niet te vergeten het Thomas-
huis in Wagenberg. De arme kinderen ontvangen een schat aan 
cadeaus. Aan alle mensen, kinderen en gulle gevers zeggen wij 
oprecht:  Dank je wel, je bent een schat!

COLLECTE  ALZHEIMER

In de week van 6 tot en met 12 november 
is er in Wagenberg gecollecteerd voor de 
Alzheimerstichting. De opbrengst van de 
collectebussen was € 483,89. Alle gulle 
gevers hartelijk bedankt voor jullie bij-
drage. Bedankt Giny en zus, Miranda, Sjan, 
Anita, Ron.        Ad,  Erica

VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST 
AUTOMAATJE DRIMMELEN

Op 10 november organiseerden SWO 
coördinatoren Mireille Lemmens en Jan-
nah van der Wal een bijeenkomst voor de 
vrijwilli-
gers van 
A N W B 

AutoMaatje Drimmelen. 
Dankzij de gemeente vond 
deze plaats in de Raadskamer. 
Het was een interactieve bijeenkomst met veelzijdige gesprek-
sonderwerpen. 
Totaaloverzicht ritten
De teller van het rittenoverzicht staat op 1617 (peildatum 18 
november 2022).  In 2021 waren dit 1049 ritten in totaal.
De meeste ritten hebben een medisch doel, denk hierbij aan een 

rit naar het ziekenhuis, een huisarts, fysiotherapie of pedicure.  
De chauffeurs hebben aangegeven toch ook graag meer ritten 
met een sociale  bestemming te krijgen, zoals een bezoekje aan 
vrienden of familie of een activiteitenmiddag.
Vertrekpunten ritten
De meeste ritten vertrekken vanuit Made, daarna Terheijden, 
daarna vanuit Wagenberg en Lage Zwaluwe.
Op dit moment zijn er 38 chauffeurs verspreid over de dorpen. 
Er hebben veel mensen gereageerd op de vacature in Rondom 
de Toren en het Carillon,  daar zijn we erg blij mee!
Neem voor meer informatie  contact  op  via  automaatje@swo
drimmelen.nl of 0162 748739 en spreek de voicemail in.

TEAM  “BOL.COM”  WINT CAFÉQUIZ 
Café De Zevende Hemel

Bezwete en rode gezichten donderdagavond 24 november in 
café De Zevende Hemel tijdens de derde caféquiz van het sei-
zoen 2022-2023. Het was weer een drukte van belang en de 
eerste teams waren al ruim voor aanvang aanwezig en spraken 
nog snel de actualiteiten door. Zou het weer over de premier 
van Engeland gaan of hoe moeten wij in ‘s hemelsnaam de droe-
del oplossen. Uiteindelijk won team Bol.com met 1 punt ver-
schil van nummer 2 en 2 punten verschil van nummer 3 deze 
derde quizavond. De punten werden als volgt verdeeld: 1) team 
Bol.com 64 punten; 2) team VOC 63 punten; 3) team Hand-
bal 62 punten; 4) team Ton’s Angels en Bubbels 58 punten; 5) 
team Team T 57 punten; 6) team Outsiders en Pluche Bėr 1 
56 punten; 7) team Pluche Bėr 2 53 punten; 8) team Golden 
Girls en DIOK 49 punten en op de 9e plaats team Alphons 
& Rykja met 40 punten (team Alphons & Rykja ging ook vol 
trots met de aanmoedigingsprijs naar huis). Het was weer een 
avond vol plezier en af en toe een klein drankje. De volgende 
caféquiz is donderdag 29 december! En je weet het: Het is 
zoals mijn schoonmoeder al zei:  Hèt meedoen is leuk maar 
winnen nog leuker.  Hopelijk tot de volgende quiz. 

WOONVIZIER NEEMT 30 WONINGEN 
MOOILAND OVER

Woonvizier neemt per 30 december van dit jaar 30 huurwonin-
gen in Terheijden over van woningcorporatie Mooiland. Woon-
vizier beheert ruim 2700 verhuureenheden in de gemeente 
Drimmelen en de kern van Moerdijk. Het kantoor van Woon-
vizier bevindt zich in Made, midden in het werkgebied van deze 

West-Brabantse corporatie. Gezien deze ligging is Woonvizier 
dan ook de logische partner voor de overname van deze wo-
ningen. 

ZAKELIJK  NIEUWS
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Om welke huurwoningen gaat het? 
Het gaat om 30 appartementen aan de Lijsterbesstraat en 
Abtslaan in Terheijden. Na de overname van deze woningen 
van Mooiland komt het totaal in beheer zijnde woningen van 
Woonvizier in Terheijden op 665. ”Dit is een mooie aanvulling 
op onze bestaande woningportefeuille, gezien onze lokale be-
trokkenheid bij deze dorpskern. Ook dragen wij er graag aan bij 
dat de woningen op deze manier beschikbaar blijven als sociale 
huurwoning, vooral in deze tijd”, aldus Ellen van Beijsterveldt, 
directeur-bestuurder van Woonvizier.  
Het grootste deel van de sociale huurwoningen van Mooiland 
staat in Noordoost-Brabant, Gennep en in Apeldoorn, Arnhem, 
Nijmegen en omgeving. Dit is het kerngebied van Mooiland. Hier 
staat zij klaar voor mensen met lagere inkomens en mensen 
met een bijzondere woonvraag. Hier is Mooiland herkenbaar en 
goed aanspreekbaar in de wijk.
Reden verkoop 
Mooiland heeft ook woningen 
buiten het kerngebied. Hier is 
het bezit van Mooiland echter 
sterk versnipperd. Andere wo-
ningcorporaties kunnen hier met hun netwerk meer beteke-
nen voor huurders in de wijk. Daarom trekt Mooiland zich de 
komende jaren geleidelijk terug uit deze gebieden. Dat doen 
zij door woningen te verkopen. Daarbij draagt Mooiland haar 
huurwoningen bij voorkeur over aan regionaal en/of lokaal ver-
ankerde corporaties. Vanaf 2024, nadat de complexmatige ver-
kopen zijn afgerond, is Mooiland met deze wijzigingen alleen nog 
actief in het kerngebied.
Carly Jansen, bestuurder van Mooiland: “Bij de verkoop van de 
woningen in Terheijden hebben wij gezocht naar een verhuurder 
die deze woningen ook voor de toekomst behoudt voor de 
doelgroep in de sociale huursector. Deze verhuurder vonden 
wij in Woonvizier. Zij weten wat er in Terheijden leeft en speelt 
in de wijken. Dat is voor ons een belangrijke overweging”.   
Veranderingen
Mooiland en Woonvizier werken gezamenlijk aan een zorgvuldig 
verkoopproces. Ook rond de overdracht en de veranderingen 
voor de bewoners gaan zij zorgvuldig te werk. Mooiland heeft 
de overname inmiddels per brief aan de huurders medegedeeld 
en Woonvizier zal de voor haar nieuwe bewoners binnenkort 
per brief welkom heten.  

VERGOEDING  VOOR BRILLEN BIJ 
‘TOPTIEKSKE
 

Het jaar is weer bijna voorbij. De 
zorgverzekeringen komen weer 
aan de deur kloppen voor nieuwe, 

goedkopere verzekeringen. Maar de vraag is: haalt u wel alles 
uit uw huidige zorgverzekering? Afhankelijk van uw verzekering, 
kan u uw bril volledig vergoed krijgen per kalenderjaar! Dat 
mag u toch niet laten ontsnappen. Bij ‘Toptiekske zouden we dat 
uiteraard erg zonde vinden. Wanneer u bij ‘Toptiekske een bril 
aanschaft, verzorgen wij de vergoeding. Deze zal gelijk van het 
totaalbedrag worden afgetrokken. Geen omkijken meer naar 
dus. Om optimaal te kunnen profiteren, heeft u nog een maand 
de tijd om uw vergoeding te verzilveren. Weet u niet precies 
of u nog recht heeft op vergoeding, ook dat kunnen we voor u 
nakijken. 
In de maand december geeft ‘Toptiekske u  financieel een extra 
duwtje in de rug. Of u nu wel of geen ziektekostenvergoeding 
krijgt; wij geven tot en met 31 december kerstballenkorting 
op een complete bril. Dat is mooi toch? Bij aankoop van een 
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bril mag u een kerstbal kiezen en kapot tikken. Daar zit een 
korting in, die we meteen van het aankoopbedrag aftrekken! 
Helaas geldt deze korting niet voor onze ToppieCollectie, maar 
we laten onze Toppies niet in de kou staan! Bij aankoop van een 
bril uit onze Toppiecollectie,  krijgt u een heerlijk warme fleece 
plaid cadeau! Zéker in deze rare tijd een aangenaam presentje. 
U kunt alles nalezen in onze advertentie elders in deze RdT.
U bent van harte welkom om onze collectie te komen bekij-
ken en passen, onder genot van een kopje koffie en een gezellig 
praatje!
Tot ziens in onze winkel!

REPAIR CAFÉ TERHEIJDEN ZOEKT NOG 
EEN  DESKUNDIGE  VRIJWILLIGER

Repair Café Terheijden is op 5 oktober jl. 
van start gegaan in de recreatieruimte van 
SOVAK aan het Koningsveld in Terheijden. 
We mogen intussen wel concluderen dat 

het Repair Café voorziet in een behoefte: het aantal bezoekers 
stijgt per keer en vooral het 
aanbod aan kapotte elektrische 
(huishoudelijke) apparaten 
neemt toe. 
Maar wij repareren ook klok-
ken en we hebben maar één 
vrijwilliger die dit kan. Daarom 
zijn we nog op zoek naar een 
vrijwilliger die ons hierbij kan 
helpen. Kun jij klokken repa-
reren en heb je eens per twee 
weken tijd op woensdagmiddag 
of weet je iemand die dit kan 
en wil doen? Laat het ons we-
ten via de mail  rcterheijden@
gmail.com en we nemen zo 
spoedig mogelijk contact met je op.
Meer informatie over het Repair Café  vind  je op Facebook: 
RepairTerheijden.

KERSTMARKT  ZAAL  ‘DE ABT’ 
Kom je (kerst)cadeautjes inslaan bij lokale 
ondernemers in een gezellige sfeer

Op vrijdagavond 16 december orga-
niseert Stichting Behoud de Antonius Abt 
een kerstmarkt in zaal ‘De Abt’. Tijdens 
deze kerstmarkt kunnen cadeaus inge-
slagen worden bij lokale ondernemers. 
Daarnaast is er gelegenheid om onder 
het genot van een glaasje glühwein of kop 
warme chocolademelk te genieten van de 
mooie kerstsfeer in de zaal. De deuren 
zullen geopend zijn van 17.00 uur - 21.00 

uur en de toegang is gratis. Reden genoeg dus om te komen 
genieten van deze kerstmarkt. 
Kerstmarkt van én voor Terheijden
Lokale winkeliers en ondernemers kunnen niet zonder de inwo-
ners van Terheijden. Zeker in de huidige tijd van online kopen en 
zo net na de coronapandemie is het niet altijd makkelijker voor 
de winkeliers. Samen moeten we ons best doen om het dorp 
levendig te houden.
Daarom zijn we van Stichting Behoud de Antonius Abt blij dat 
we zoveel geweldige lokale deelnemers bereid hebben gevonden 
om mee te doen met de kerstmarkt in zaal ‘de Abt’. Zo zullen 
de volgende ondernemers van de partij zijn met een kraampje: 
Marja’s Zuivelijs, De Oude Bakfiets, Bakkerij Jürgen & Carolien 
van Dongen, Custom Bowls, Liever Thuis, DA Drogisterij Re-
linde Fijnaut, Gewoon Gezellig, BoBo’s BonBons, Droomwerel-
den Marij van Ham, Chelly’s Sandwich, Nono’s Boutique, Groei 
en Bloei, Marjan Breedijk, VVV 
/ Recreatief Drimmelen, Van 
Beek Aspergewinkel, Miranda 
Brouwers & Stephanie Mantel, 
Loots Atelier
Glühwein, warme choco-
mel en erwtensoep
Om helemaal in de juiste win-
terse sferen te komen, zal er 
tijdens de kerstmarkt glühwein 
en warme chocomel geschon-
ken worden. Aan het leggen van 
een stevige bodem is ook gedacht. Zo is er die avond heerlijke 
erwtensoep verkrijgbaar. Kom dus vooral een kijkje nemen bij 
de kerstmark en steun de lokale gemeenschap!  
Zaal ‘de Abt’ bevindt zich aan Markstraat 2, in het gebouw de 
Antonius Abt in Terheijden. De kerstmarkt is te bezoeken via de 
hoofdingang van het gebouw, onder de toren. 

TRACTORS BY NIGHT GAAT DOOR!

Op vrijdag 6 januari 2023 trekt er weer een lange stoet ver-
lichte tractors door de gemeente Drimmelen.
Leuk om te kijken, leuk om mee te rijden, leuk om te helpen!
Deelnemers opgelet!
Wil je deelnemen met je verlichte tractor? Dan willen wij dat 
natuurlijk graag weten.
Opgeven kan door middel van een mail naar Tractorsbynight@
outlook.com. De laatste definitieve mogelijkheid om je op te ge-
ven is 16 december bij Bij Bas. Wij zijn daar aanwezig van 19.30 
tot 21.30 uur. Daar krijg je je volgnummer en vragen we je de 
deelname contant te voldoen à € 10,-. Kom je daar langs om dan 

OPROEP

UITGAAN
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al aan de voorpret te beginnen?
Let wel: vol = vol.  Er mogen er maximaal 50 mee rijden!

Gezocht
Om dit evenement te kunnen laten slagen hebben we verkeers-
regelaars nodig.  Wie wil ons dit jaar (weer) helpen?
Wat houdt dit in? Je geeft jezelf op met een emailadres. Dit 
adres wordt gebruikt om een kleine cursus toe te sturen. Deze 
cursus is online en duurt ongeveer max 20 minuten.  Als je deze 
voldoende hebt afgerond, ben je 1 jaar lang evenementenver-
keersregelaar. Op de eindlocatie staat dan een drankje voor je 
klaar.

Route 
17.30 uur Terheijden: Bredaseweg, Hoofdstraat, Raadhuis-
straat, Molenstraat, Moerdijkseweg.
18.00 uur  Wagenberg: Withuisstraat, Dorpsstraat, Brouwe-
rijstraat, Brandestraat.
18.30 uur Made: Zuideindsestraat, Nieuwstraat, Dahliastraat, 
Cyclaamstraat, Den Deel, Nieuwelaan, Valkenbergstraat, Raad-
huisplein, Marktstraat, Patronaatstraat, Lucia Eijckenstraat, Wil-
helminastraat, Boerenhoekstraat, Koekoekweg.  
19.15 uur Drimmelen: Koekoekweg,  Amerweg.
20.15 uur Lage Zwaluwe: Amerweg, Kerkstraat, Ganshoek-
singel, Oude Weg, Plantsoen, Loonsedijk, Gaete, Horenhilsedijk.
20.45 uur Hooge Zwaluwe: Horenhilsedijk, Raadhuisstraat, 
Kerkdijk, Helkantsedijk.
21.15 uur Made: Watertorenstraat, Brandestraat, Wildestraat, 
Wagenstraat.
Eindpunt  Wagenberg: Rasenberg  Wagenberg.

MENU  WAGENBERG SERVEERT BEKEND
Alle ingrediënten in huis voor ‘n smaakvolle avond

Er moet nog veel werk verzet worden. 
Om het maar even in kooktermen uit te 
drukken: de “mise-en-place” voor het tra-
ditionele decemberevenement is in volle 
gang. Maar de Stichting Behoud Gummar-

uskerk  Wagenberg heeft inmiddels alle ingrediënten voor een, 
in meerdere opzichten, smaakvolle avond in huis. Tijd dus om 
voor te proeven van al die ingrediënten die er tezamen voor 

moeten zorgen dat onze deelnemers het water alvast weer 
in de mond loopt en dat eenieder hopelijk weer voldaan huis-
waarts kan keren. Een heerlijk avondje, een mooie opmaat naar 
Kerst voor onze gasten, dat moet het worden!
A la carte 
A la carte of wel “Van het menu”. En van het menu valt heel wat 
te zeggen. Voor ieder wat wils zoals we eerder al schreven en in-
middels hebben onze gasten al een keuze kunnen maken:  Vlees, 
vis of vegetarisch. Op veler verzoek dit jaar wederom Ralphs 
ongeëvenaarde huisgerookte zalm op het menu. Maar wat dacht 
u van een proeverijtje van vlees met Livar, fijne ham en zachte 
paté of een vegetarische entree die helemaal past in het huidige 
tijdsbeeld en die zeker niet onderdoet voor de rest?
Nou, dan hebben we het alleen nog maar over de voorgerech-
ten.  Wat denkt u verder van een mooie medium rundermedail-
lon met een heerlijke portsaus in deze tijd van het jaar of een 
zeebaarsfilet met tuinkruiden en een witte wijnsaus? Of van een 
winters dessert met specerijen om de gaatjes te vullen? 
U ziet het wel:  het team van chef Ralph van Groesen, Marius 
Vermeer en Jurgen Dudok tekent wederom voor een heerlijk 
menu en dat betekent voor zowel onze vaste bezoekers als 
voor de nieuwkomers: Thuiskomen! Alles met liefde en passie 
bereid.
Opmaat voor Kerst
Bij het woord opmaat zullen velen van u aan de muzikale term 
“opmaat” of muziek denken. Nou, laat dat eens mooi uitkomen. 

Want ook dit jaar speelt muziek weer een grote rol bij Wagen-
berg Serveert. Het is tenslotte een muzikaal omlijst diner voor 
het goede doel en bij een groot diner hoort een grootse band. 
Trots kunnen wij u dan ook meedelen, dat de muzikale omlijs-
ting wederom wordt verzorgd door bigband Djazzkefet. Goe-
de wijn behoeft geen krans: Djazzkefet heeft zijn visitekaartje 
inmiddels al lang afgegeven en 
natuurlijk met onze Wagen-
bergse Manon Genet als hun 
vaste zangeres. Echter, een op-
treden met (plaatsvervangend) 
zangeres Aletta in het verleden 
heeft als verrassing dit jaar ge-
leid tot een gastoptreden van 
zangeres Aletta, begeleid door 
haar vader Wim Struijlaart. 
Al jarenlang samen bezig met 
muziek. Allebei verdienstelijke 
amateur-muzikanten met een 
grote passie voor allerlei soor-
ten muziek. Aletta, huisarts in 
opleiding, verzorgt de zang. 
Wim, docent met prepensioen, 
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begeleidt haar op gitaar. Het repertoire is gevarieerd: van De 
Dijk tot Jaques Brel, van Anouk tot Norah Jones en van Wim 
Sonneveld tot Shirley Bassey.  Voor ieder wat wils dus, het wordt 
een avond lang genieten!
Opnieuw bijzonder aangenaam verrast
Het moet ons nu al van het hart dat we wederom bijzonder 
aangenaam verrast zijn door al die spontane hulp en welwillende 
medewerking van al diegenen die er toe bijdragen dat we dit 
evenement überhaupt kunnen organiseren. Naast al de hierbo-
ven genoemde mensen, die onze gasten op 10 december in de 
watten gaan leggen, bedanken we in ieder geval ook Grootkeu-
kentechniek Van Rijswijk, Installatieverhuur Maarten van Loon, 
Bakkerij Léon van Dongen en Reclame Atelier Lucia Mureau, 
alsmede de redactie van Rondom de  Toren. Dank natuurlijk ook 
aan allen die zich achter de coulissen al hebben ingezet, alsmede 
aan hen die zich de komende weken nog zullen inzetten om er 
een geslaagde avond van te maken en die wij op zaterdag 10 
december zeker nog onder de aandacht zullen brengen.
Hartelijke groet, Stichting Behoud Gummaruskerk Wagenberg 

DAGACTIVITEITEN  PLEXAT

Elke dinsdag van 10.00 - 15.30 uur kunt 
u vrij binnenlopen bij Plexat om mee te 
doen aan gezellige activiteiten.
Themadagen
Dinsdag 6 december: Kerstversiering 
maken. 
Dinsdag 3 januari: Nieuwjaarsreceptie
Inloop dinsdag 6 december
’s Morgens beginnen we met een kop-

je koffie of thee.  In de ochtend kijken we naar Kerstmis met 
André van Duin. 
’s Middags gaan we weer een mooi en leuk kerststukje maken 
om ons eigen kerstfeest op te sieren.
Ook vandaag kunt u voor € 5,- deelnemen en genieten van een 
uitstekend verzorgde lunch.  Voor deelname aan de lunch:  voor-
af aanmelden!!
Woensdag 21 december organiseren we een Kerstdiner, 
mits er voldoende belangstelling is. 
Koffie/thee: € 0,75.  Verdere consumpties: 
€ 1,25
De inloopdagen worden mogelijk gemaakt 
door een samenwerking met de Dorpsraad 
Wagenberg, Beheergroep Plexat, SWO, 
KBO, gemeente Drimmelen, Thebe, Surplus 
en natuurlijk de beheerder van Plexat.
Vragen? Bel 076 5933477 of 06 51999268.
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HET ARWEN ENSEMBLE  THEECONCERT 

Op zondagmiddag 11 december om 
15.30 uur speelt het Arwen Ensemble tij-
dens het theeconcert in het Witte Kerkje. 
Het is een bijzonder ensemble met een 
verrassende muziekkeuze. 
Het Arwen Ensemble 
De musici zijn woonachtig in Epe en Zwol-

le en studeerden alle drie aan het conservatorium in Groningen.
Het Ensemble bestaat sinds 2009 en kent een ongebruikelijke 
bezetting: Mariska van der Vaart speelt dwarsfluit,  Karin Vrieling: 
klarinet en Simone Colicchia: accordeon. 
De instrumentcombinatie is uniek en biedt bijzondere klank-
kleurmogelijkheden, die compleet anders zijn dan die van de zo-
genaamde standaardbezettingen.  Arwen speelt muziek die uit-
eenloopt van bekende en onbekende klassieke tot hedendaagse 
composities en volksmuziek. Ook staan regelmatig werken op 
de lessenaar, die speciaal voor Arwen gecomponeerd of gear-
rangeerd zijn. 

Het ensemble bracht twee cd’s uit. De meest recente is getiteld 
‘Droomreiziger’. Op deze cd staan werken van Edvard Grieg, 
Maurice Ravel, Sean Salamon en Mariska van der Vaart.   
Op de site www.arwenensemble.nl is meer informatie te vinden 
over het ensemble.
Programma
Oasis van Anette Kruisbrink,  Trio van Sean Michael Salamon, 
Milonga Aprillio van Hans Tolhuijs, werken van Astor Piazzolla 
en Isaac Albéniz.
Dit wordt beslist weer een theeconcert waar u bij wilt zijn!!
Cadeautje?

Zoek je een origineel verjaar-
dags-, Sinterklaas- of kerstca-
deautje? Wij hebben mooie ca-
deaukaarten die toegang geven 
tot een concert naar keuze. 
Voor een cadeaukaart betaal je 

€ 12,-  p.p.  Dit is de prijs van een losse plaats.
De cadeaukaart is geldig zolang er theeconcerten zijn.
Locatie
Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, 4844 CA Terheijden. 
Entreeprijzen 
Losse toegang € 12,-, met abonnement € 10,-. Kinderen gra-
tis, behalve bij beperkende maatregelen m.b.t. bezoekersaantal. 
Reserveren
Voor mensen met een abonnement en voor mensen die voor-
af losse plaatsen hebben gereserveerd (en betaald) houden we 
stoelen vrij.

Losse plaatsen reserveren kan door € 12,- pp over te maken op 
rekeningnummer NL92 RABO 0305 7899 29 onder vermelding 
van concertdatum, naam en e-mailadres. Na betaling is de reser-
vering van abonnement of losse plaats geldig.
Alle overige vrije plaatsen kunnen op de concertdatum bij bin-
nenkomst betaald worden.
Voor ALLE concerten kunnen al plaatsen gereserveerd worden:
Dit kan per e-mail: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl of via 
de website Theeconcerten: www.ConcertenWitteKerkje.com/
contact. Of telefonisch: 076 5931177 (Agaath) en 076 5934434 
(Babs).
Data overige concerten serie 2022-2023:  Zondag 15 januari, 
5 februari en 19 maart 2023, 15.30 uur
Informatie
Via bovengenoemde website of via e-mail of via Facebook 
Theeconcerten:  www.facebook.com/TheeconcertenTerheijden

SPRAAKVERMAAK  SLUIT 2022  AF 
met Lucille Werner, Gert de Kok en Christ Klep

Vanaf maart vorig jaar zit Lucille Werner in 
de Tweede Kamer voor het CDA. In het begin 
had ze het gevoel dat ze in een soort kermisat-
tractie verzeild was 
geraakt, inmiddels 
heeft ze haar draai 

gevonden. Lucille Werner (foto Le-
onard Walpot) presenteerde talloze 
televisieprogramma’s, maar er is er 
één waar ze nog dagelijks aan herin-
nerd wordt: Lingo. Ze presenteerde 
het legendarisch spelprogramma van 
2005 tot 2014 en was de enige te-
levisiepresentator met een zichtbare 
lichamelijke handicap.
Gert de Kok

Sinds 25 april 2005 is Gert de Kok 
burgemeester van Drimmelen en is 
daarmee een van de langstzitten-
de burgemeesters (foto gemeente 
Drimmelen). Op 16 december a.s. 
legt hij zijn ambtsketen af. Aan de 
gemeenteraad formuleerde hij zijn 
naderende afscheid als volgt: “Ik heb 
het altijd een grote eer gevonden 
om burgemeester te mogen zijn 
van de gemeente Drimmelen, maar 
besef anderzijds ook heel goed dat 
het moment van vertrek altijd een 

keer zal komen”. Op 11 december kijkt Gert de Kok (PvdA), 
samen met Dik van Beest en gastpresentator  Walter van de 
Calseyde, terug op zijn burgemeesterschap. 
Christ Klep
Op zijn website omschrijft Christ 
Klep (foto Wybe van Brakel) zich als 
allround liefhebber van geschiedenis, 
internationale betrekkingen en wat 
zich nog meer afspeelt in de wondere 
wereld van oorlog en vrede. De mili-
tair historicus schuift regelmatig aan 
bij Op1, Buitenhof en Khalid & Sophie 
om de achtergronden van oorlogen 
en vredesmissies te duiden. Sinds de 
Russische inval in Oekraïne heeft hij 
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er een dagtaak bij gekregen. Typerende uitspraak van Klep: ‘Er 
is geen absurdere activiteit te bedenken dan oorlog. Je raakt er 
nooit over uitgelezen.’ 
Fluïde
Zangeres Catelijne Bach (foto VIL 
Advocaten) vormt samen met Fer-
dinand Schmutzer (contrabas) en 
Jeroen Matthijssen (piano) Fluïde. 
Op 11 december brengen ze luis-
termuziek, van jazz tot fado en 
chansons. 
Marnix Thijssen uit Made staat als 

columnist 
voor de 
eerste keer op het Spraakvermaak-po-
dium. Marnix is adviseur waterproduc-
tie bij Brabant Water en in zijn vrije tijd 
voorzitter van de Stichting Roeiregatta 
Drimmelen en lid van de werkgroep 
Energie Neutraal Drimmelen.
‘’In de ring bij Mirjam’’ komt deze keer 
vanuit Made, dieren staan centraal in 
de befaamde Spraakvermaak-quiz, het 
kunstwerk van de maand is van Ma-

rie-José Dirkse uit  Terheijden.
Zondag 11 december.  Locatie: De Gouden Leeuw, 
Raadhuisstraat 13,  Terheijden.
13.30 uur:  Zaal open voor seizoenkaarthouders.
14.00 uur:  Start verkoop dagkaarten (€ 4,50 betaling alleen per 
PIN).
14.00 uur:  Inloggen livestream is mogelijk.
14.30 uur:  Presentator Dik van Beest opent editie 95. 
Kijk op www.spraakvermaak.nl voor recente info en voor het 
inloggen op de livestream.

SPIRITUELE  AVOND

Op dinsdagavond 13 december 2022 
zal medium Fien in café De Harmonie in 
Terheijden van 20.00 uur tot 22.30 uur 
‘foto’s lezen’ van dierbare overledenen 
of mensen in de stof tijdens de Spirituele 
Avond.
Fien doet waarnemingen aan de hand van 
foto’s. Het mag van zowel levende perso-

nen als van onze dierbare overledenen zijn. 
U mag een foto meebrengen van een dierbare overledene of van 
uzelf of een foto van iemand in de stof (aub. dan wel toestem-
ming vragen).
Het is noodzakelijk om aan te melden voor deze avond om-
dat het een besloten avond is, iedereen krijgt gegarandeerd een 
boodschap! Dit kan via annie.shiva@gmail.com of 06 53776005.
U bent van harte welkom! 
Locatie:  Café De Harmonie, Markstraat 5, 4844 CN  Terheijden
Datum:  Dinsdag 13 december 2022
Tijd:  20.00 uur tot 22.30 uur, de zaal is geopend vanaf 19.45 uur, 
pauze rond 21.10 uur, na afloop een gezellige nazit met gelijk-
gestemden.
Entree: € 15,- (besloten avond,  a.u.b. gepast betalen,  bvd)
Voor meer informatie of  voor vragen kunt u telefonisch contact 
opnemen met Annie Fens via 076 8871933 of 06 53776005, of 
per e-mail via info@anniefens.nl.
Programma onder voorbehoud, wijzigingen kunnen zich altijd 
voordoen! 
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1. Els Geurts, 2. Cor Franken, 
3. Elly Bloemendaal, 4. Toos van Boxsel, 
5. Frans Snoeren, 6. Pedro van Beers, 

7. Jack Vermeulen, 8. Jeroen van Berkom, 
9. Diana de Jager, 10. Shu-kwan Man, 

11. Jan-Willem Stoop, 
12. Toine de Klerk, 13. Jan van Hamersveld, 

14. Riet Rasenberg-Hessels, 
15. Susan de Smit
16. Thom Segeren

1 4

13

11

7

8

12

5

14 16
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DRIE BURGEMEESTERS MET RECORDS

Onlangs is bekend geworden wie de nieuwe burgemeester gaat 
worden van de gemeente Drimmelen. Een jonge man, jawel, van 
31 jaar. Hij is “de jongste burgemeester van Nederland”, zoals 
in BN DeStem, in ‘t Carillon en ook in de vorige Rondom de To-
ren bekend is gemaakt. Hij zal nu wel dit record hebben van de 
thans zittende burgemeesters,  maar… er zijn bij ons ooit nog 
3 jongere burgemeesters gekomen.  Veel lezers van Rondom de 
Toren hebben de derde gekend, want dat was  Van Maasakkers. 
De eerste was burgemeester Michiel A.A. van Hooff. In de 
krant van 29 oktober 1913 werd de naam van de nieuwe bur-
gemeester bekendgemaakt. Zijn leeftijd was 27 jaar en hij werd 
daarmee de jongste  Terheijdense burgemeester. Maar hij verliet 
Terheijden al in 1921.
Zijn opvolger was burgemeester Wilhelmus A.J. van der 
Meulen. Bij diens benoeming per 1 oktober 1921 was hij 28 
jaar.  In 1935 werd hij ook burgemeester van Teteringen.  Tot 
aan zijn pensionering in 1958 is  Van der Meulen in functie geble-
ven en dat was gedurende 37 jaar.
En de derde jonge burgemeester was Mr. Johannes H.A.G. 
van Maasakkers.  Vóór zijn 
verjaardag in 1974, hij was 
toen nog net 28 jaar, kreeg 
hij zijn benoeming bij konink-
lijk besluit tot burgemeester 
van de gemeente Terheijden. 
En op 16 september werd hij 
geïnstalleerd in de reforma-
torische kerk. Vooraf werd hij 
met vrouw en 2 kinderen tra-
ditioneel verwelkomd bij de ge-
meentegrens door wethouders 
Van Gils en  Wolfhagen, secre-
taris Broekaart en Ineke Wolf-
hagen die mevrouw van Maas-
akkers een boeket bloemen aanbood. Locoburgemeester Van 
Gils besloot zijn installatierede met: “Ik hoop dat u vruchtbaar 
mag samenwerken met de raad en de wethouders onder het 
motto: Eendracht maakt kracht”, waarna hij de heer van Maas-
akkers de ambtsketen omhing en hem daarmee installeerde tot  
Terheijdens nieuwe eerste burger.  Mr. van Maasakkers gaf in 
zijn installatierede zijn kijk op Terheijden en op de taak van bur-
gemeester in deze tijd.  “De funktie die mij is toevertrouwd is 
veelzijdig en boeiend. Zij vormt een uitdaging die ik met vreugde 
aanneem en waarvoor ik mij volledig met hart en ziel zal inzet-
ten in het belang van deze gemeente en haar inwoners.”
Tijdens de ontvangsten in Terheijden, Langeweg en Wagenberg 
maakten velen van de gelegenheid gebruik om met het nieuwe 
burgemeestersgezin kennis te maken. De plaatselijke harmonie-
en, de fanfare en ponyvereniging “Driedorpruiters” waren daar-
bij aanwezig. Dit is na te lezen in Vlasselt-boekje 78 (1996) over 
de “Bestuurders van de gemeente Terheijden 1328-1996”.
Van Maasakkers heeft in 1977  “Aan de wieg van de Heemkun-
dekring” gestaan. Hij was degene die het voortouw nam om 
met enkele enthousiaste mensen iets aan heemkunde te gaan 
doen. Dit resulteerde in Heemkundekring De Vlasselt,  zijnde 
de grootste vereniging in onze dorpen.  Toen deze vereniging 
10 jaar bestond werd dit gevierd met “een avond vol (h)eerlijke 
Brabantse humor”. “En de burgemeester, Mr. J. van Maasakkers, 
stak de loftrompet over onze inzet in de voorbije tien jaar”. In 
Vlasselt-boekje 42 (1989) heeft hij zijn blijdschap hierover uit-

EN  TOEN GEBEURDE...
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gebreid beschreven. Toen in 2002 de heemkundekring 25 jaar 
bestond, werd dit heugelijk feit op 13 december gevierd in de 
H. Antonius Abtkerk. Uiteraard waren Van Maasakkers en zijn 
vrouw bij dit groots feestelijke gebeuren aanwezig. 
Van Maasakkers was hier burgemeester van 1974 tot 1989,  
daarna van Gemert tot 1997 en vervolgens van de gemeente 
Gemert-Bakel tot aan zijn pensionering in 2010. Bij zijn afscheid 
in Terheijden was hij benoemd tot ereburger en deze eer viel 
hem ook in Gemert te beurt.  Alles bij elkaar was hij gedurende 
36 jaar burgemeester geweest.
Johan van der Made

SAMEN GELD UITGEVEN
De Najaarsnota besproken

Donderdag 17 november werd 
in de gemeenteraad de najaars-
nota besproken.  Wat gaat er 
toch veel geld om in de ge-

meente en wat kosten onderhoud en nieuwe plannen toch veel!
Enkele voorbeeldjes: 
De nieuwbouw van IKC De Stuifhoek wordt door stijgende 
kosten zo maar € 2,5 miljoen duurder,  het veiliger maken van 
de fietsoversteekplaats in Terheijden gaat € 100.000,- kosten, 
de wandelpromenade in Drimmelen kostte € 572.000,-, het 
verkeersveilig maken van de Crullaan in Made € 727.000,-, het 
nieuwe riool in de Prinses Margrietstraat en de Julianastraat in 
Hooge Zwaluwe € 767.000,-, de rioolvervanging aan de Kil-
straat in Lage Zwaluwe € 1.267.000,- en de fietsstraat aan de 
Parallelweg in Wagenberg € 261.000,-!
Dit is even een inkijkje in de portemonnee van de gemeente. En 
zo zijn er nog vele andere zaken waar geld in wordt gestoken. 
Zorgvuldig wordt alles goed in de gaten gehouden door de wet-
houder van financiën met al zijn ambtenaren. En zo bleek dat er 
dit jaar geld over was. Er werden dus amendementen ingediend 
om dit geld goed te besteden. SAMEN Drimmelen stond er ach-
ter dat de mantelzorgers meer geld kunnen ontvangen. Ook het 
amendement om meer geld te besteden aan het vergroenen 
van de speelplaatsen bij de scholen steunde SAMEN Drimmelen.

Het groen in onze gemeente heeft veel aandacht van SAMEN 
Drimmelen: Er ligt een plan om plaatselijk bosjes aan te leg-
gen.  Voordat je dit doet, moet je eerst zorgen dat de bestaande 
natuurgebiedjes goed worden onderhouden, vinden wij. Hierna 

kun je denken aan het planten van nieuwe bomen, maar liever 
langs wegen en tussen de weilanden en akkers. De vrije dieren 
hebben er dan ook nog wat aan. Ook zien wij liever dat zonne-
panelen gelegd worden op zo veel mogelijk huizen en bedrijven. 
De weilanden en akkers kunnen dan gewoon natuur blijven. We 
stelden ook voor om zonnepanelen te leggen op geluidsscher-
men langs de A59.  Maar volgens de wethouder was dit niet 
mogelijk omdat deze weg niet van Drimmelen is. Zou er geen 
andere mogelijkheid zijn?
SAMEN willen we graag nadenken over het verantwoord uitge-
ven van het geld voor heel onze gemeente.
Wil je graag met ons meedenken: samen.drimmelen@gmail.
com.  Je bent welkom!

DRUKKE WEKEN

Het waren de afgelopen weken drukke weken voor de gemeen-
teraad. Veel belangrijke zaken zijn besproken en goedgekeurd 
door de Raad. 
In de vergadering van 8 november ging het over de boot die 
naar Lage Zwaluwe komt om vluchtelingen uit Oekraïne op te 
vangen tot 2 april van volgend jaar. Op 10 november werd de 
begroting voor 2023 besproken en goedgekeurd. En als laatste 
werd op 17 november de Najaarsnota, waarin het college van 
burgemeester en wethouders (financiële) verantwoording  af-
legt over het gevoerde beleid van afgelopen jaar, behandeld.
Mantelzorgwaardering
Lijst Harry Bakker heeft bij al deze belangrijke stukken goede 
inbreng gehad vanuit de gedachte dat we er zijn voor onze in-
woners. Ik wil in dit stukje een belangrijk thema extra aandacht 
geven. Op 10 november was het de dag van de Mantelzorger. 
Lijst Harry Bakker maakt zich al jaren sterk voor de mantel-
zorgers in onze gemeente. Mantelzorgers zijn onmisbaar en 
verdienen voor hetgeen ze doen heel veel respect en waarde-
ring;  het zijn helden! Daarom heeft Lijst Harry Bakker tijdens de 
raadsvergadering van 17 november het initiatief genomen om 
een voorstel in te dienen de mantelzorgwaardering al in 2023 
te verhogen naar € 200,- (in 
plaats van pas in 2024). Dit ini-
tiatief werd door de hele raad 
gesteund en Lijst Harry Bakker 
is hier heel blij mee. Hierdoor 
kunnen zorgvragers voor hun 
mantelzorger(s) een mooi ge-
baar van waardering maken 
door de mantelzorgwaardering 
aan te vragen. 
Aanvragen mantelzorg-
waardering
U kunt de mantelzorgwaarde-
ring aanvragen door een aan-
vraagformulier te downloaden 
op www.swodrimmelen.nl of 
door een mail te sturen naar 
mantelzorg@swodrimmelen.
nl. U kunt ook een papieren aanvraagformulier ophalen op het 
kantoor van SWO, Het Vierendeel 6 in Made, naast de bloed-
prikpost. Op de site van de gemeente (www.drimmelen.nl) kunt 
u nog meer informatie vinden over onder andere de voorwaar-
den.
Doen!!
Lijst Harry Bakker hoopt dat zo veel mogelijk zorgvragers ko-

POLITIEK

SAMEN wil graag goed onderhoud van onze natuur voordat bosjes worden aangeplant.

Riebert Verheugen, 
fractievoorzitter Lijst Harry Bakker
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mende jaren de mantelzorgwaardering aan gaan vragen. De 
mantelzorgers verdienen het!
Riebert Verheugen,  Lijst Harry Bakker

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

In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact 
opnemen met telefoonnummer 06 10490088.

Vieringen door de week en in het weekend  
Zaterdag 3 december 19.00 uur: Eucharistieviering. 2e 
weekend van de Advent.  Voorganger: pastoor R. van Bronswijk. 
Zang: dhr. H.  Vergouwen. Orgel: dhr. J. Horbach.
Zaterdag 10 december 19.00 uur: Eucharistieviering. 3e 
weekend van de Advent. Extra collecte Kerstattentie-actie. 
Voorganger: pastoor R. van Bronswijk. Koor: Drie-Koren. 
Mededelingen
Parochiebijdrage H.  Antonius  Abtkerk 2022
Het jaar 2022 loopt bijna ten einde. Omdat nog niet alle toe-
gezegde bedragen voor dit jaar zijn ontvangen, brengen wij de 
Actie Kerkbalans graag nog eens onder uw aandacht. Het richt-
bedrag was dit jaar € 142,- maar elk bedrag is welkom. U kunt 
uw parochiebijdrage overmaken op bankrekening NL06 RABO 
01506.01.468 t.n.v.  Vijf Heiligen Parochie H.  Antonius Abt Ter-
heijden.  Wij danken u voor uw welwillende medewerking.
Kerstmarkt in zaal ”De Abt” 
Op vrijdag 16 december is er een Kerstmarkt in zaal “De 
Abt”.  Ingang via de grote deuren om de hoek vanuit de Mark-
straat.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is geopend op 
vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, telefoonnummer 076 
5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, 
jubileum, een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen 
doopbewijzen enz. 
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt  wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. weten 
aan het parochiekantoor,  Markstraat 2, 4844 CR  Terheijden, 
telefoonnummer 076 5931216 of via e-mailadres terheijden@
naardekerk.nl.  U bent van harte welkom.

KENNISMAKEN NIEUWE BURGEMEESTER 

Op woensdagavond 21 december 
2022 wordt Boy Scholtze tijdens 
een buitengewone raadsvergadering 
geïnstalleerd als burgemeester van 
Drimmelen. Na afloop is er een receptie 
in het gemeentehuis waarbij gelegenheid 
is om kennis te maken met de nieuwe 
burgemeester en zijn partner en hem 
persoonlijk te feliciteren met zijn benoeming. 

KERK

GEMEENTE
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Beëdiging 
In een bijzondere openbare raadsvergadering wordt Boy Scholt-
ze geïnstalleerd.  De burgemeester in spé legt ten overstaan 
van de raad en de commissaris van de koning, mevrouw Mr. Ina 
Adema, de verklaring en belofte af.  Waarnemend voorzitter van 
de gemeenteraad  Tim Simons draagt vervolgens de ambtske-
ten over aan Scholtze. De raadsvergadering vindt plaats in het 
gemeentehuis, Park 1 te Made en begint om 19.30 uur. Het is 
een openbare vergadering die ook live te volgen is via Omroep 
Drimmelen of via www.drimmelen.nl.

Receptie
Na afloop van de raadsvergadering vindt in de publiekshal van 
het gemeentehuis een receptie plaats.
Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschap-
pelijke organisaties en verenigingen zijn van harte welkom. Aan-
melden voor het bijwonen van deze avond kan tot 12 december, 
door een email te sturen naar griffie@drimmelen.nl.
Programma 
• 19.30 - 20.30 uur: Installatie tijdens bijzondere raadsvergade-
ring in de raadzaal
• 20.45 - 22.30 uur: Receptie en kennismaking nieuwe burge-
meester in de hal van het gemeentehuis. Locatie: Park 1, 4921 
BV Made

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Opvang Oekraïense vluchtelingen  haven Lage Zwaluwe
We merken dat veel mensen binnen en buiten Lage Zwaluwe 
willen helpen bij de opvang van de vluchtelingen. De gemeente 
krijgt mooie reacties via het mailadres oekraine@drimmelen.nl. 
Wilt u zelf iets doen of hoort u dat mensen iets willen bijdragen, 
stuur ze dan gerust door naar dit mailadres.
Naar verwachting worden in deze week de eerste vluchtelingen 
verwelkomd.
Kijk voor actuele informatie over dit onderwerp op www.drim
melen.nl/oekraine. 
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Bolwerk 3:  Aanleggen inrit.
Wagenberg, Wagenstraat 25:  Kappen van een boom.
Terheijden, Hoofdstraat 61:  Brievenautomaat tegen achtergevel 
supermarkt. 
Ingekomen melding aanleg gesloten bodemenergie-
systeem
Terheijden, Bergen 24:  Oprichten, veranderen of in werking 
hebben van een milieuinrichting.

NAJAARSNOTA: EXTRA SUBSIDIE  VOOR 
ENERGIEKOSTEN CLUBS EN  VERENIGIN-
GEN

Clubs en verenigingen krijgen nog dit jaar een extra subsidie 
als tegemoetkoming voor gestegen energielasten. Dit staat in 
de Najaarsnota, die de gemeenteraad donderdag 17 november 
vaststelde. Het college schrijft in de Najaarsnota dat het ver-
wacht het jaar af te sluiten met een positief saldo. 
Twee keer subsidie
“Het is van groot belang dat onze clubs en verenigingen hun 
werk kunnen blijven doen. Het verenigingsleven is het sociale 
cement van onze dorpen,” stelt wethouder Harry Bakker. “Van-
uit diverse kanten ontvingen we signalen dat er clubs in financië-
le moeilijkheden zitten of dreigen te komen. Ook de gemeente-
raad vroeg hier aandacht voor,” vertelt wethouder Bakker. “Net 
als huishoudens zien de verenigingen hun stookkosten meer dan 
verdubbelen zonder dat daar inkomsten tegenover staan om die 
extra kosten te kunnen betalen. Daarom hebben we € 150.000,- 
vrijgemaakt om de clubs en verenigingen direct te kunnen hel-
pen. De snelste en meest praktische manier om de clubs te 
helpen is door de (waarderings)subsidie die ze krijgen, nog een 
tweede keer uit te keren voor dit jaar. Als er verenigingen zijn 
die hier niet genoeg aan hebben, gaan we kijken waar we maat-
werk moeten leveren. Daarvoor is nog een extra noodfonds van 
€ 100.000,-,” aldus wethouder Bakker. 
Mantelzorgcompliment sneller verhoogd
De gemeenteraad nam ook enkele amendementen aan. Het be-
drag voor het mantelzorgcompliment wordt al in 2023 wordt 
verdubbeld van € 100,- naar € 200,-, in plaats van in 2024. 
Wethouder Bakker:  “Het is de meest liefdevolle zorg die er is 
en dit helpt een beetje om de moed erin te houden. We we-
ten dat mantelzorg niet altijd gemakkelijk is.” De gemeenteraad 
maakte daarnaast € 40.000,- vrij voor 2023 voor het vergroe-
nen van de schoolpleinen van alle basisscholen. Ook bepaalde 
de raad dat er € 50.000,- extra beschikbaar komt voor de aan-
pak van verkeersknelpunten in de dorpen. 
Mee- en tegenvallers
Met de Najaarsnota legt het college verantwoording af aan de 
raad over de uitvoering van het beleid en over de eerste 8 maan-
den van 2022 en het financieel effect daarvan. Diverse maat-
schappelijke ontwikkelingen werken hierin door. Zo hebben de 
inflatie en gestegen bouwkosten gevolgen voor de nieuwbouw 
van het Integraal Kindcentrum De Stuifhoek. Hiervoor is een 
fors extra bedrag nodig: de bouwkosten stijgen van 5,3 miljoen 
naar 8,1 miljoen euro. Ook de opvang van vluchtelingen, zo-
als Oekraïense vluchtelingen, kost extra;  dit zijn vooral perso-
neelskosten.  Veel medewerkers hielpen bij andere gemeenten, 
waaronder Geertruidenberg, en ook voor het schip wat in de 
haven van Lage Zwaluwe komt te liggen, maakt de gemeente 
personeelskosten die niet door het Rijk worden vergoed.
Ondanks enkele financiële tegenvallers berekent het college een 
overschot van 1,8 miljoen euro aan het eind van dit jaar. 
Dit krijgt de bestemming ‘algemene reserve’.
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ST. DORPSRAAD  WAGENBERG
Hoe verder met St. Dorpsraad Wagenberg?

Misschien een wat vreemde kop om 
mee te beginnen. Maakt u zich geen 
zorgen, de St. Dorpsraad Wagenberg 
werkt gewoon door. Ook tijdens onze 
vergadering van 9 november jl. hebben 
we een aantal actuele zaken bespro-
ken. Op de voornaamste gaan we even 
in.  Tevens hebben we deze avond afscheid genomen van Piet de 
Graaf. Piet, bedankt voor je jarenlange inzet.
Elzenpark
Ondanks de grote toeloop waren zowel de bezoekers als de 
leden van de Dorpsraad teleurgesteld over het verloop van de 
avond.  We hebben inmiddels contact opgenomen met Dura/
Vermeer om dit gemis recht te zetten. We wachten op een 
voorstel van deze firma. 
De kermis
Na onze laatste vergadering is een werkgroep aan het werk ge-
gaan om te onderzoeken hoe en in welke vorm de kermis terug 
kan keren. Gezien de hoge kosten voorwaar geen gemakkelijke 
opgave.  We wachten nu op een overleg met de gemeente be-
treffende de vraag wat de gemeente in deze kan betekenen. 
Beleid gemeente aangaande vluchtelingen, arbeidsmi-
granten en statushouders
In een brief aan burgemeester De Kok hebben we gevraagd 
naar de beleidsstukken aangaande het beleid van de gemeente 
betreffende dit vraagstuk. Van het antwoord zijn we niet veel 
wijzer geworden. De gemeente geeft aan dat de problematiek 
regionaal wordt gecoördineerd door de Veiligheidsregio. Tevens 
beraadt de gemeente zich momenteel over de wijze waarop tij-
delijke huisvesting georganiseerd kan worden. Wij wachten het 
vervolg af.
Andere werkwijze St. Dorpsraad
Niet alleen Piet maar ook enkele andere leden hebben aangege-
ven in de loop van 2023 hun lidmaatschap van de Dorpsraad op 
te zeggen. U begrijpt dat we derhalve op zoek zijn naar dorps-
genoten die hun plaatsen willen innemen. We doen een beroep 
op u allen, ook op de mensen die de laatste jaren hun domicilie 
in Wagenberg hebben gevonden. Neem contact met ons op als 
u geïnteresseerd bent of nog beter: meld u aan (kan o.a. door 
een mail te sturen naar keesvangurp@outlook.com). Daarnaast 
zijn we gestart met het opstellen van een document betreffende 
een nieuwe werkwijze om op die manier meer mensen, als is 
het maar om mee te denken over een bepaald project, bij ons 
werk te betrekken. Dus onze oproep: meld u aan!!! 
Volgende vergadering
De volgende vergadering van St. Dorpsraad Wagenberg zal 
plaatsvinden op woensdag 18 januari 2023 en wordt gehouden 
in Plexat. We beginnen om 20.00 uur en iedereen is van harte 
welkom. 

NIEUWS UIT HET OVERLEG

Het Wmo-Platform Drimme-
len adviseert het college van 
burgemeester en wethouders 
over het beleid rond de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). 
In de bijeenkomst van november werden o.a. de volgende zaken 
besproken:

VAN  ALLES  WAT
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Asielbeleid
Het Platform had al eerder om een visie op asielbeleid ge-
vraagd. We deden dit al bij de gemeenteraadsverkiezingen en 
later in september. Daar was toen niet direct een eenduidi-
ge visie op te krijgen van gemeente en politieke partijen. Het 
Platform betreurt dan ook de discussie c.q. problematiek die 
is ontstaan door het korte tijdpad dat nu voorligt om proble-
men op te lossen voor de ontvangst van de Oekraïense men-
sen. In hoeverre Drimmelen zal kunnen (en mogelijk moe-
ten?) bijdragen aan verdere opvang van asielzoekers, c.q. sta-
tushouders is afwachten in het kader van de nieuwe asielwet 
(= spreidingswet). De gemeente zal een eigen asielbeleid moe-
ten formuleren.
Vervoer 
Er komt een nieuwe aanbesteding voor het vervoer in de pro-
vincie vanaf 2024. Belangrijk is om het vervoer voor mensen 

met een beperking richting de toe-
komst betaalbaar te houden. De nieu-
we manier van reizen vraagt om een 
andere naam: Bravo Flex. De naam 
deeltaxi verdwijnt, maar het vervoer 
zoals we dat nu kennen (van deur tot 

deur) blijft grotendeels gelijk. Om gebruik te maken van dit ver-
voer is een Wmo-indicatie nodig. Daarnaast komen er nog 2 
andere vormen bij die iedereen kan gebruiken: de Hub-taxi en 
de Haltetaxi. Uitgangspunt voor het Platform is dat de tevreden-
heid van reizigers minimaal op hetzelfde niveau blijft als bij het 
huidige deeltaxivervoer. 
Mantelzorg, bereid je erop voor! 
Is er straks een mantelzorger voor je of….? Op 10 november 
was het de dag van de Mantelzorg. Veel mantelzorgers lopen 
het risico op overbelasting en sociaal isolement. Is er hulp en 
ondersteuning op de vragen van mantelzorgers? Advies van het 
Platform: Zorg voor mantelzorgondersteuning dichtbij het ‘ge-
wone leven’. Dat betekent ook zorg voor bv. vrijwillige hulp, bi-
bliotheken of zorgcoöperaties. Benut dus de ervaringen en ver-
halen van mantelzorgers om het aanbod echt passend te maken.   
Participatie van inwoners
Door het bezoek aan Peel en Maas  spraken we weer over parti-
cipatie. Participatie houdt in dat inwoners actief meedoen. Voor 
het Platform is dit een zeer belangrijk onderwerp omdat  het “de 
ogen en oren van de samenleving” wil zijn. Het Platform wil graag 
bij de invulling van de deelname van inwoners betrokken zijn. Er 
is in Drimmelen al een “klankbordgroep dorpsgericht werken”  
die bestaande vormen van inspraak in beeld brengt en  zicht 
wil krijgen op wensen, ervaringen en behoeften van inwoners.  
Vragen of opmerkingen over deze informatie?  
Email:  jcabroos@planet.nl,  tel.: 06 5105572.
Website:  www.wmoplatformdrimmelen.nl.

HERKENNEN  VAN EN OMGAAN MET 
MENSEN MET NAH

Ben jij vrijwilliger in de gemeente Drimmelen en wil je 
graag iets nieuws leren?
Dan is deze GRATIS workshop iets voor jou!
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) verandert iemands leven 
permanent. Zowel voor de persoon met het letsel als voor de 
omgeving leveren de gevolgen op cognitief, emotioneel en ge-
dragsmatig gebied vaak problemen op.
Als deelnemer van deze workshop ga je zelf ervaren waar men-
sen met NAH tegenaan kunnen lopen en welke emoties dit kan 

oproepen.  
De belevingsopdrachten zullen je begrip, in-
zichten en praktische handvatten geven in het 
omgaan en communiceren met mensen met 
niet-aangeboren hersenletsel.
Voor wie: Vrijwilligers uit de gemeente Drimmelen die meer 
willen weten over herkennen van en omgaan met NAH.
Datum: maandag 12 december, van 9.30 tot 12.30 uur.
Locatie:  SWO Drimmelen, Het Vierendeel 6, 4921 LC Made.
Kosten: GRATIS voor vrijwilligers uit de gemeente Drimmelen. 
Door wie:  MEE West-Brabant. 
Aanmelden: via onze website op https://swodrimmelen.nl/
workshop-nah.

Jeugdteams van Mixed-Up in het nieuw gestoken door 
Bax Hout en de Leerfabriek en Ovingtong Outdoor. 

Foto: Gerard van Vugt

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.

--------------------------
Uw post it gratis in Rondom de Toren?

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

Dit is het op een na laatste nummer van dit jaar. 
Op 14 december verschijnt RdT 1096, het laatste 
nummer van 2022.  Advertenties en kopij kun je 

aanleveren tot uiterlijk 7 december 2022.

Na de feestdagen gaan we weer vrolijk verder: 
Op 4 januari komt er weer een nieuwe RdT uit. 

Kopij en advertenties daarvoor kun je aanleveren 
tot uiterlijk woensdag 28 december 2022.



Ontbijt met de Sint in Terheijden.
Foto’s van Gerard van Vugt


