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GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 424 024
Pastorale zorg   06 - 10490088
Bloedafname  Terheijden Dokters & Co: dagelijks tussen 8.00  
                                      en 10.30 uur,  alleen op afspraak.
                                      Schepenhof Fysio: ma - wo - vrij   
                                      8.00 - 10.00 uur,  vrije inloop.
Apotheek Terheijden  076 - 593 4300
Service apotheek Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    na contact apotheek Made
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Surplus Welzijn Terheijden  Raadhuisstraat 2c
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Maatschappelijk werk  076 - 502 7788
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    www.politie.nl
Wijkagenten   B. Coppens 
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:  29/03
    grijs:  22/03
          Wagenberg groen:  17/03 
    grijs:  24/03
Ophalen oud papier  zie Gemeente Drimmelen  
    app,  afvalkalender
Ophalen plastic             Terheijden  29/03  
    Wagenberg  17/03
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. en vr.. 14.30 - 17 .00 u,   
    wo.  12.30 - 17.00  u
Woonvizier   0162 - 679 800

BRONZEN BEVER  VOOR MARIA  VAN 
BEEST-VAN GILS 

Op zondag 12 maart 2023 reikte burgemeester Scholtze een 
Bronzen Bever uit aan Maria van Beest-Van Gils. Ze ontvangt 
de Bronzen Bever voor haar vrijwilligersactiviteiten voor onder 
andere Spraakvermaak en de Protestantse Gemeente Hooge 
Zwaluwe. De uitreiking vond plaats tijdens de 98e aflevering van 
Spraakvermaak bij De Gouden Leeuw in Terheijden.

Spraakvermaak 
Vanaf de start van Spraakvermaak (medio 2007) is Maria van 
Beest-Van Gils als vrijwilliger lid van de redactie. 15 jaar lang 
heeft zij diverse taken binnen de redactie/organisatie op zich 
genomen, zoals het bijwonen van de redactievergaderingen en 
de daaruit voortvloeiende taken, ontvangen van podiumgasten 
en toeschouwers, vastleggen per aflevering van een columnist, 
programmaonderdeel ‘Kunstwerk van de maand’ regelen, zor-
gen voor catering tijdens vergaderingen en het creatieve proces 
mede bedenken en uitwerken.
Protestantste Gemeente
Sinds 2008 is Maria van Beest-Van Gils vrijwilliger bij de Pro-
testantse Gemeente Hooge Zwaluwe. Ze heeft tot 2016 in de 
Kerkenraad gezeten, waarvan ze ook een groot aantal jaren scri-
ba is geweest. Ook bezocht ze ouderen en zieken. Sinds 2016 
bezoekt ze nog steeds zieken en ouderen in de gemeente en 
verricht ze ook hand- en spandiensten voor de kerk.
Overige activiteiten
Van 1990 tot 
2020 was Ma-
ria van Beest-
Van Gils actief 
bij de voetbal-
club Wagen-
berg. Ze was 
actief in het 
clubhuis en 
in de keuken. 
Haar werk-
zaamheden be-
stonden voornamelijk uit het bereiden en serveren van bestel-
lingen. Daarnaast heeft ze haar man gedurende zijn voorzitter-
schap van VCW (1991-1996) en tijdens de jubilea van 1995 en 
2005 bijgestaan. Na haar pensioen is Maria van Beest-Van Gils 
van 2005 tot 2018 vrijwilligerswerk gaan doen op basisschool 
De Biekorf in Geertruidenberg, waar haar broer destijds direc-
teur was. Op donderdagochtenden verrichtte ze diverse onder-
steunende werkzaamheden, zoals het testen, observeren en ex-
tra instructies geven aan leerlingen. Van 1987 tot 2002 was Maria 
van Beest-Van Gils vrijwilliger bij de Protestantse Gemeenschap 
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Terheijden/Wagenberg, waar ze lid was van de Kerkenraad. Ze 
verrichtte pastoraal werk, bezocht zieken en ouderen thuis en 
begeleidde cliënten van Sovak naar de zondagsdiensten. Tot slot 
was mevrouw Van Beest-Van Gils van 1965 – 1975 actief bij de 
Handbalclub Wagenberg. Naast bestuurslid en penningmeester-
schap heeft ze daar diverse vrijwilligersactiviteiten verricht. Ze 
zat in de redactie van het clubblad, begeleidde de jeugd en was 
scheidsrechter.
De gemeente dankt Maria van Beest-Van Gils voor haar bij-
drage aan de leefbaarheid en sociale samenhang van inwoners 
en ondernemers. Deze bijdrage is voor de gemeente van groot 
maatschappelijk belang geweest.

VERRASSING

Net voor alle carnavalsfestivitei-
ten is Erie Lievens 75 jaar gewor-
den.
Tijdens haar feestje heeft ze ook 
een blijk van waardering gekre-
gen van het Reumafonds waar ze 
maar liefst 40 jaar!! als vrijwilliger 
heeft geholpen. Dit vrijwilligers-
werk voor de afdeling Terheijden 
bestond uit het collecteren, co-
ordineren, inzamelen collecte-

bussen, tellen enz. Nu is ze inmiddels gestopt, maar dat mag ook 
na zo lange tijd.  Erie was zichtbaar verrast en kon deze leuke 
verrassing zeer waarderen!

CARNAVAL EN  TOERNOOI

Dinsdagavond 14 februari was het zover.  Voor 
het eerst een carnavalstraining bij T.I.O.S. Ter-
heijden. Het tafeltennissen ging deze keer 
niet met een batje maar met broodplanken, 
koekenpannen, blokken hout, vliegenmep-
pers en wat al niet meer.  Wie zin had kon 
ook verkleed komen en ook daaraan werd 

goed gehoor gegeven. Er werd zowel bij de jeugd als later op de 
avond bij de senioren 
een hoop lol gemaakt. 
Ook Prins Wollie dun 
1e was gecharmeerd 
van deze avond toen 
hij er van hoorde. Hij 
had het nu te druk 
met de laatste voor-
bereidingen voor car-
naval om langs te ko-
men, maar wie weet 
een volgende keer! 
De uitnodiging staat, 
want de carnavals-
training is ons goed 
bevallen en komt zeker terug!
Een ander evenement dat weer terugkomt is ons toernooi. De 
Terheijdense Kampioenschappen zullen plaatsvinden op zondag 
16 april in De Cour. Inwoners van Terheijden en Wagenberg en 
ook oud-leden zijn welkom op dit toernooi voor spelers van 16 
jaar en ouder. Meer informatie kunnen jullie vinden op onze site 
www.tios-terheijden.nl en wie weet tot ziens op een van onze 
trainingen of op het toernooi!
Sportieve groet, bestuur  T.I.O.S. Terheijden.

Moerdijkseweg 7a
4844 PC  Terheijden
Tel  06 2555 8771

info@NieuwesteegTuinplanten.nl
www.NieuwesteegTuinplanten.nl

Geopend:
maandag t/m zaterdag
van 08:00 tot 17:00 uur

Sport & Bewegen

Guus Riteco   
0624762044   
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CARNAVAL IN ERPELROOIERSLAND

Erpelrooiersland heeft een fantastisch carnaval 
achter de rug, werkelijk niemand bleek het fees-
ten verleerd te zijn. Sterker nog, vooral de jeugd 
kreeg er maar geen genoeg van!
De energieke Jeugdraad, die op vrijdagochtend 
op basisschool De Elsenhof gepresenteerd werd 

met Jeugdprins Stan en Miss Ingrid, stond op dinsdagavond nog 
net zo te stuiteren als bij de start op vrijdag. Zij kregen er maar 
geen genoeg van en namen alle aanwezigen mee in hun enthou-
siasme. Dat belooft veel goeds voor de toekomst van het carna-
val in Erpelrooiersland!
Ook de seniorenmiddag in Plexat was 
goedbezocht door ouderen uit de 
hele gemeente. De middag was weer 
fantastisch georganiseerd door duo 
De Groete. DJ Theeke draaide carna-
valsplaatjes uit de oude doos en kreeg 
daarmee de oudere voetjes van de 
vloer. Een hilarisch optreden van Mien 
de Ridder als Zwarte Riek was de gro-
te verrassing van de middag.
Vrijdagavond werd in BAR13 de bur-
gemeesterspenning uitgereikt aan Jan Gelens voor zijn bewezen 
diensten de afgelopen decennia, en nog steeds, tijdens carnaval. 
Jan was actief in het bestuur en nog steeds staat hij, als nodig, 
altijd klaar voor CS De Erpelrooiers. De burgemeesterspenning 
is zeer verdiend.
Carnavalszaterdag was een volle dag voor en door de jeugd. 

De kinderoptocht was kleurrijk en vrolijk. Na de kinderoptocht 
konden de kinderen zich nog meer uitleven tijdens de Will 
Games in de sporthal. Na afloop was er een lekkere pannen-
koek voor iedereen, gebakken door de Raad van Elf.
Zondagochtend begon vroeg met de carnavalsmis georgani-
seerd door Hofkapel De Leutband. Op geen enkel ander mo-
ment tijdens het hele carnaval is de saamhorigheid zo voelbaar 
als tijdens deze mis. Voorzitter 
van de Raad van Elf reikte de 
Raadspenning uit aan een to-
taal overrompelde Rob van den 
Berg voor zijn grote bijdrage 
aan de nieuwe opzet van carna-
valskrant Dun Erpel. De jeugd 
feestte ondertussen op het py-
jamabal en de carnavalsvereni-
gingen maakten zich klaar voor 
de grote optocht die, hoewel 
iets korter dan andere jaren, 
een genot voor het oog was. 
Met veel humor en oog voor detail werd de actualiteit op de 
hak genomen. De wisselbeker was voor CV De Babbelaars.
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Op maandag was er een broodnodige rustdag voor de Raad van 
Elf, maar in de kroegen ging het feest lekker door. Dinsdagoch-
tend was het jaarlijks terugkerend uitje van de Jeugdraad, Raad 
van Elf en Prins Fleurke dun Allerirste naar BaronieTV. Dins-
dagavond was er dan het onherroepelijke einde aan vijf dagen 
leut en vrolijkheid. Oos Kee werd na de lampionnenoptocht ri-
tueel verbrand en tenslotte werden de Jeugdraad, Raad van Elf 
en Prins Fleurke dun Allerirste in café BijBas gedeformeerd. Tot 
ieders grote verrassing kwam burgemeester Boy Scholtze de 
sleutel van Erpelrooiersland zelf weer ophalen bij Prins Fleurke. 
Met een mooi slotwoord sloten de burgemeester, Jeugdprins 
Stan en Prins Fleurke carnaval 2023 af. Waar een klein dorp 
groot in kan zijn!
Terwijl iedereen nog nageniet roept CS De Erpelrooiers alle 
Erpelrooiers op een motto in te dienen voor carnaval 2024. 
Zij zijn op zoek naar een motto waar humor inzit, dat vrolijk is 
en waar de bouwers in de optocht alle kanten mee uit kunnen. 
Weet jij een leuk motto? Stuur dit dan vóór 20 maart naar 
info@erpelrooiers.nl. Na een stemronde zal het bestuur het ge-
wonnen motto bekend maken via social media en op de website. 
De echte carnavalsvierders kunnen dan alvast dagdromen over 
carnaval 2024.

SAMEN  VOOR  TERHEIJDEN

Afgelopen 4 maart was er voor de turn-
sters hun 2e teamwedstrijd. Dit jaar is 
het voor het eerst dat de turnsters in 
een team turnen. Een team bestaat uit 6 

turnsters: jeugd-, junior- en senior 
turnsters in hetzelfde niveau. Wij 
hadden 1 jeugd-, 2 junior- en 3 se-
niorturnsters. 
De 1e wedstrijd in december ging 
geweldig, deze wedstrijd liep niet 
geweldig. Toch zijn ze op het nip-
pertje als team 3e geworden. Indi-
vidueel scoorden de seniorturn-
sters Mandy van Kooten goud en 
Lonneke Hendriks brons. De ju-
niorturnster Lotte Lemmens be-
haalde een zilveren medaille. De 
andere 3 vielen naast de prijzen. 
Hopelijk mogen we nog naar de finale.

WIELERVERENIGING  TERHEIJDEN 
VERWELKOMT BURGEMEESTER

Onze nieuwe burgemeester wil in 
het eerste jaar zoveel mogelijk ken-
nismaken met de inwoners. Wij als 

fietsclub zijn alleen bij de start van onze 
tochten in het dorp. Dat is een te kort mo-
ment om kennis te maken met alle leden. 
Daarom zijn we hem gaan opzoeken.
Samen met bestuurslid Ger van de Wijde-
ven bracht ik hem een bezoek op een zon-
nige maandag in februari.  We hadden ons-
zelf uitgenodigd, want de kans is klein dat hij 
de leden van de club spontaan treft ergens 

in het dorp.  Immers, we rijden na de start al snel het dorp en 
de gemeente uit op zoek naar rustige wegen waar we,  zonder 
veel overlast te veroorzaken voor andere weggebruikers, veilig 
kunnen fietsen.

Voor degenen die, net als de burgemeester, Wielervereniging 
Terheijden niet kennen: dit zijn onze activiteiten naast het weke-
lijkse toeren op zaterdag en zondag. We organiseren twee BWF 
wedstrijden per jaar en een Run Bike Run.  We organiseren ook 
het grootste sportevenement van de gemeente Drimmelen: 
de Veldtoertocht, met soms meer dan 600 deelnemers. En we 
hebben aan het begin gestaan van de Triatlon Terheijden. Deze 
is overgenomen door een stichting en is de langst bestaande 
triatlon in Nederland.  En wij leveren als WVT nog steeds veel 
menskracht aan dit prachtige sportevenement!
Daarnaast hebben we clubwedstrijden:  Wie mag zich clubkam-
pioen noemen? En wellicht de belangrijkste wedstrijd in clubver-
band:  Wie wordt de kermiskampioen?
Kortom, Wielervereniging Terheijden is met zijn ongeveer 100 
leden actief om de wielersport in al zijn onderdelen te promo-
ten.
We hebben onze burgemeester een wielershirt van onze club 
gegeven, zodat hij op een zaterdag, als we een ‘social ride’ or-
ganiseren, aan kan sluiten. Bij een sociale ride mag overigens 
iedereen meerijden, lid of geen lid. Het betekent niets anders 
dan samen uit/samen thuis. En bij aankomst in ons dorp nog 
even in een Traais etablissement een drankje nuttigen op kosten 
van de club.
Onze burgemeester weet nog niet of hij mee gaat rijden. Wel 
komt hij een keer na afloop bij ons op bezoek in het Traais eta-
blissement waar we dan zijn.
Wil jij ook een keer meerijden met de Wielervereniging Terheij-
den? Dat kan iedere zaterdag.  Van harte welkom! 
Meer informatie? Bel Hans Schepers, 06  28068071.
Ad Brenters, namens Wielervereniging Terheijden

WIJ DEDEN MEE AAN NLDOET

Op vrijdag 10 maart deed SWO, samen met vrijwilligers, ge-
meente en Woonvizier, mee aan NLdoet, de grootste vrijwilli-
gersactie van Nederland.
Met ongeveer 30 deelnemers gingen we met koffie en gebak 
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op bezoek bij inwoners. Ook brachten we energiebesparende 
materialen in huizen aan. Door het slechte weer ging het op-
knappen van tuintjes niet door.  Dit is verzet naar 31 maart. 
Ook de wethouders Bakker en Vissers staken met veel plezier 
de handen uit de mouwen. Het was een gezellige en succesvolle 
dag.  Want vrijwilliger zijn doet iets met je! 

KNAP GEDAAN!

Het is zaterdag 4 maart. Ongeveer tegen het einde van de mid-
dag lopen 4 jongeren over de dijk langs de Mark. Ze vervelen 
zich, wat kunnen ze doen? Opeens ontdekken ze dat door de 
aannemer die de dijk gaat verhogen piketten zijn geslagen.
En het zijn er behoorlijk veel.
Een van hen moet gedacht hebben ‘Daar kunnen we iets mee’ 

en schopt het eerste dat hij ziet omver. Snel volgen er meer 
en doen de anderen mee. Zo wordt het werk van anderen die 
voorbereidingen hebben getroffen die moeten leiden tot een 
grotere veiligheid, teniet gedaan.
Knap gedaan jongens en meisje!
Laten we hopen dat wanneer jullie groot zijn jullie werk niet op 
deze wijze wordt vernietigd.

WEER SUPERLEUKE KINDERACTIVITEITEN 
Kom langs en geniet van mooie momenten bij Theek 5 
Made! 

Doe je mee met onze cre-
atieve workshops voor kin-
deren van 4 - 12 jaar?
In maart en juni kun je weer 
meedoen met de superleuke 

creatieve workshops bij Theek 5 Made. Kinderen uit de gemeen-
te Drimmelen zijn van harte welkom op deze creatieve en vro-
lijke woensdagmiddagen. 
Op 29 maart ontvangen we je graag bij de workshop 
‘Goochelposters maken’ (8-12 jaar).
Ontwerp een toffe poster voor op je kamer! Eerst knip-
pen we allerlei woorden uit tijdschriften en boeken. Die 
woorden gaan op een grote berg. Uit die berg met woorden 
goochelen we nieuwe zinnen. Leuke, grappige of gekke zin-
nen. Zinnen die je normaal gesproken niet tegenkomt, zo-
als: ‘Aardappel bubbel lotion met een fiets’ of ‘Ik ruik zinnen’. 
Daarna ontwerpen we een poster met mooie achtergronden, 
sierranden, vormen, tekeningen en jouw geknipte bijzondere of 
grappige zin. We werken met stiften, potloden, ecoline en ge-
kleurd papier.
Ook op 29 maart ben je welkom bij de workshop  ‘De 

Stippenkunstenaar!’ (4 t/m 8 jaar).
Stippenkunst, bestaat dat? Jazeker! Er zijn heel veel beroemde 
stippenkunstenaars. Kom naar deze workshop en wordt zelf 
ook een stippenkunstenaar!
Luister eerst naar het mooie verhaal ‘De Stip’. In dit verhaal 
vindt Floor dat zij niet kan tekenen. Haar juf haalt haar over 
om te beginnen met één stip. Uiteindelijk stippelt zij een hele 
tentoonstelling bij elkaar.

We gaan tekenen, stempelen en knippen met vrolijke materialen. 
Jouw eigen boekje vol met stippenkunst neem je na afloop mee 
naar huis. Samen bekijken we ook boeken uit de bibliotheek 
over beroemde stippenkunstenaars.
Op 28 juni hebben we nog plek bij de workshop ‘Art 
Journaling’ (8-12 jaar).
In deze workshop veranderen we een oud boek in een supertof 
dagboek-kunstwerk. Hoe je dat doet? Met heel veel leuke ma-
terialen en tips.
We hebben stiften, pennen, tijdschriften, stickers, papier, mooie 
voorbeelden en nog veel meer.
Elke bladzijde van het oude boek wordt zo opeens een feestje!
Voor aanvangstijden en aanmelden zie www.sjorssportief.nl. 
Aanmelden voor deze creatieve workshops is i.v.m. een beperkt 
aantal plaatsen verplicht.  Wij vragen voor deze superleuke 
workshops een kleine onkostenvergoeding van € 2,50 p.p.

NIEUW BIJ  THEEK 5  TERHEIJDEN: 
VOORLEESPRET 2 - 4 JAAR 
Kom jij ook? 

Vrijdag 31 maart is het Voorleespret bij Theek 5 Terheijden. 
Vanaf die dag wordt er iedere laatste vrijdag van de maand van 
15.30 tot 16.00 uur voorgelezen in de bibliotheek. Kinderen tus-
sen 2 en 4 jaar zijn van harte welkom om te komen luisteren 
naar een mooi verhaal. 

Elke maand vertellen we een ander verhaal. Soms iets grappigs, 
een volgende keer misschien wel iets spannends of over een 
thema zoals de lente of vakantie. Vaak doen we ook iets leuks 
tijdens Voorleespret. Zo is het steeds weer een verrassend en 
leuk moment voor de allerjongsten en hun ouders / begeleiders. 
Voorleespret is gratis.  Aanmelden is i.v.m. een beperkt aantal 

LEZER IN DE PEN

VAN  ALLES  WAT
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plaatsen verplicht. Meld je aan via www.theek5.nl/activiteiten of 
in de bibliotheek.
We zien je graag bij Theek 5!
Geniet samen van een mooi verhaal in de bibliotheek.

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.
Beelden Lage Zwaluwe - deel 2

Graag nemen wij u mee op een 
interessante toer 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 andere? Ontelbare keren! En elke keer weer rijden 
of lopen wij, zonder echt nog te kijken, langs al die standbeel-
den en monumenten, die daar overal staan. Samen met de ge-
meente 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 monumenten. 
Deze keer ziet u deel 2 over de beelden in Lage Zwaluwe. 
Judoclub Made bestaat 60 jaar

Zaterdag 4 maart vierde Ju-
doclub Made groot feest. Hun 
club bestond toen 60 jaar. Een 
jubileum dat natuurlijk niet on-
gemerkt voorbij mocht gaan. Er 
was de hele dag een vol pro-
gramma, met vooral veel sport 

en als hoogtepunt een workshop door voormalig judoka Juul 
Franssen. Wij maakten een verslag, waarin natuurlijk ook een 
paar leden vertellen wat hen zo aanspreekt in deze sport.
Portret Theo den Exter
In onze serie portretten gaat 
Marylène Koelewijn dit keer 
in gesprek met Theo den Ex-
ter uit Terheijden. Hij vertelt 
in deze uitzending honderduit 
over zijn leven, zijn vrijwilli-

gersbezigheden, zijn gezin en zijn hobby’s. Natuurlijk kon daar 
ook het  Traais Energie Collectief niet aan ontbreken.  We na-
men ook even een kijkje bij de Energiebrouwerij in Terheijden. 
Kortom: een boeiend portret over een energieke man met een 
groen hart.
Werkbezoek minister Mark Harbers

Op uitnodiging van  VVD Drim-
melen kwam Mark Harbers, 
minister van Infrastructuur en 
Waterstaat, naar onze gemeen-
te. Hij bezocht eerst de Water-
put in Wagenberg, waar hij in 
gesprek ging over het snelfiets-

pad dat de gemeente wil aanleggen tussen Wagenberg en Breda 
en over het aanleggen van mobiele flitspalen op wegen waar 
veel te hard gereden wordt. Daarna ging het gezelschap naar 
Drimmelen, waar de minister in gesprek ging met ondernemers. 
U ziet een korte samenvatting van dit bezoek.
100 jaar KPJ

KPJ Made is in 1923 opgericht 
voor alle katholieke platte-
landsjongeren van 12 tot en 
met 30 jaar. Nu is het niet al-
leen meer voor de jongeren 
van het platteland, maar voor 
iedereen. Made telt nu onge-

veer 250 leden, waarvan zo’n 40 aspiranten (tot 18 jaar) en is 
hiermee een van de grootste KPJ’s van heel Brabant!
Jeugdtoernooi de Baronie Cup van schaakvereniging ’t 
Paardje

Op zondag 26 februari werd 
door de jeugd weer gestre-
den om de Baronie Cup. Dit 
toernooi is speciaal voor de 
regionale jeugd die begint met 
schaken. De kinderen waren 
verdeeld in Stap1, Stap2 en 

Stap3 en hoger.  Wij maakten beelden en laten natuurlijk ook de 
kinderen zelf vertellen over hun passie voor schaken.

POPKOOR SWITCH ZOEKT JOU!

Heb je altijd al in een popkoor wil-
len zingen? Grijp dan nu je kans!
Op woensdag 29 maart heeft 
Popkoor Switch een open repetitie 
waar je geheel vrijblijvend aan kunt 
meedoen! Kom sfeer proeven en 
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doe mee! 
Als nieuw talent ga je samen met de leden van Switch een nieuw 
nummer instuderen onder leiding van onze dirigent Niels Loose.
Zo ervaar je hoeveel plezier het je geeft om samen te zingen 
en hoe je een nieuw nummer instudeert. Na de pauze zal het 
koor een aantal nummers zingen en kun je zien hoe leuk dat is.  
Waar en hoe laat?
De open repetitie is op woensdag 29 maart in Cultureel Cen-
trum Plexat, Kerkstraat 22 in Wagenberg. De deur is open vanaf 
19.15 uur en we starten om 19.45 uur. Aanmelden voor deze 
avond is niet nodig, je kunt zo binnenlopen (1e verdieping, lift 
aanwezig).
Een maand gratis meedoen!
Na deze avond mag je een maand gratis meedoen voordat je 
besluit om lid te worden. Je hoeft geen noten te kunnen lezen, 
maar het is wel makkelijk.
Over Popkoor Switch  Terheijden
In 2010 is Popkoor Switch in Terheijden opgericht en we treden 
regelmatig op samen met onze 4-koppige live band in West-Bra-
bant en omstreken. Onze 30 enthousiaste leden komen uit de 
regio Drimmelen, Breda en Oosterhout.
We zingen een gevarieerd repertoire van o.a. Danny  Vera,  
Anouk, Pink, Lady Gaga tot Bløf, Christina Aguilera, Justin Tim-
berlake en Armin van Buuren. Van vrolijke uptempo-nummers 
tot gevoelige ballads, hits uit heden en verleden, meestal vier-
stemmig gezongen.
Voorjaarsconcert
Kom op zondagmiddag 19 maart alvast eens naar ons luis-
teren. Dan staat ons eerste optreden van dit jaar gepland in 
samenwerking met  The Anthony Singers en Susan Damen. 
Locatie: De Gouden Leeuw,  Raadhuisstraat in Terheijden. 
Aanvang: 14.30 uur,  de zaal is open vanaf 14.00 uur. 
Einde:  rond 17.00-17.15 uur.  Toegang is gratis.
Vaste repetitieavond
Iedere woensdag repeteren we in Plexat van 19.45 - 22.00 uur. 
Meer informatie?
Kijk eens op onze website popkoorswitchterheijden.com of op 
onze Facebookpagina.
Heb je nog vragen of wil je een andere keer komen,  mail ons 
dan via popkoorswitch@gmail.com.

WEGGOOIEN? MOOI NIET!

Het leven is behoorlijk duur gewor-
den de laatste tijd. En dan gaat er ook 
nog eens van alles kapot. Extra kosten 
waar je niet op zit te wachten. Geluk-

kig is er dan het Repair Café in  Terheijden waar deskundige 
vrijwilligers je kunnen helpen met de reparatie van je kapotte 
spullen. Dus heb je een winkelhaak 
in je broek, hangt de zoom uit je 
rok? Doet het licht van je fiets het 
niet meer, heb je een lekke band? 
Zijn je messen of scharen bot ge-
worden? Doet je broodrooster 
het niet meer, blijft je cd-speler 
steeds hangen of doet je mobie-
le telefoon raar? Gooi je kapotte 
spullen niet meteen weg maar geef 
ze een tweede kans door een re-
paratie. 
Het Repair Café is er elke twee 
weken (in de even weken) op 
woensdagmiddag van 13.00 tot 

16.00 uur in de recreatieruimte van SOVAK, Koningsveld 1,  Ter-
heijden. Houdt u er rekening mee dat we na 15.30 uur geen 
nieuwe reparaties meer aannemen. Reparaties zijn in principe 
gratis, maar omdat wij financieel volledig afhankelijk zijn van do-
naties, is een vrijwillige bijdrage bijzonder welkom.
De komende Repair Café’s zijn op 22 maart,  5 en 19 april.
Het schema van het Repair Café vindt u ook op de evenemen-
tenagenda van wijzijndrimmelen.nl.  Meer informatie is beschik-
baar op Facebook (RepairTerheijden).

 WORKSHOP LEVEND  VERLIES EN ROUW

De workshop helpt je omgaan met rouw 
na verlies. Als een naaste een ziekte of 
beperking heeft kan je rouw ervaren. Dit 

noem je Levend  Verlies. Hoe ga je hier mee om? Je krijgt infor-
matie van Henri Heijink en Margot van Rijn (Centrum Duo). Je 
gaat in gesprek met elkaar en 
mag vragen stellen. Het blijft 
luchtig.
Datum: 10 mei 2023, van 
19.00 - 20.30 uur (inloop: 18.45, 
achteraf is er mogelijkheid om 
na te praten). 
Locatie:  SWO, Het Vieren-
deel 6 in Made (lift is aanwezig).
Deelname: Meedoen is gratis. Aanmelden is verplicht via info@
swodrimmelen.nl.

MARIAKAPEL POOLSE DREEF

De lezers uit het bezorggebied van Rondom 
de Toren zullen voor het overgrote deel deze 
kapel in Terheijden wel kennen. Maar wat we-
ten ze van de geschiedenis van deze kapel en 
wat is de binding van Heemkundekring De 
Vlasselt met deze kapel? 
Onder architectuur van Ant. Krijnen is deze 
kapel in 1954 gebouwd door vrijwilligers met 

materiaal wat gratis door de plaatselijke aannemers beschikbaar 
werd gesteld. Het Mariabeeld is op de kunstacademie St. Joost 
Breda gemaakt. 
Met Maria Hemelvaart 1954 werd deze kapel feestelijk inge-
wijd onder begeleiding van een lange stoet “bruidjes”. In 1997 
werd de kapel nog grondig gerenoveerd. In het voorjaar van 
2001 werd de heemtuin bij deze kapel door vrijwilligers van De 
Vlasselt aangelegd. Ook het onderhoud van tuin en kapel wordt 
sindsdien door vrijwilligers van De Vlasselt gedaan. In 2021 werd 
er door De Vlasselt nog een wensboom geplaatst en namens 
yogastudio Laksmi een ginkgo 
biloba. In 2022 reorganiseer-
den vrijwilligers de heemtuin 
en werden er naambordjes ge-
plaatst bij de diverse planten-
soorten. Eind vorig jaar werd 
door De Vlasselt zo’n 25 meter 
uitgegraven en na bemesting 
werden nieuwe beukenhaags-
tekken geplant. 
Het volgende project zit er 
weer aan te komen.  Het paad-
je vanaf het toegangshek tot de 
kapel zal worden bestraat. Het 
straatzand ligt al klaar; de ste-
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nen zijn al uitgezocht. Het wachten is op redelijk weer en tijd 
en gelegenheid.
Ter herdenking van de drie in de nabijheid omgekomen soldaten 
schonk De Vlasselt in 2011 op de Bevrijdingsdag van Terheijden 
en Wagenberg (4 november) een plaquette met daarop de na-
men van deze militairen. Ook werd gelijktijdig een fotopresenta-
tie van deze 3 militairen met beschrijving geschonken door De 
Vlasselt en in de kapel geplaatst.
Fietst of wandelt u langs de kapel,  geniet dan van deze omgeving 
en bewonder tuin en kapel. En heeft u dorst? Brabant Water 
plaatste ook nog een drinkpunt.
Ed Oud

5 JAAR ANWB AUTOMAATJE DRIMMELEN

Dankzij alle enthousiaste vrijwilligers en 
deelnemers bestond ANWB AutoMaatje 
Drimmelen op donderdag 9 maart 5 jaar. 
SWO-coördinatoren Mireille Lemmens & 
Jannah van der Wal zijn hier trots op! 
Op dinsdag 21 maart vieren we dit heu-

gelijke feit met alle vrijwilligers. Die middag hoeven ze een keer 
niet te rijden maar halen we ze thuis op en brengen ze weer 
thuis 😉. 
De bloemen gingen op 9 maart naar het eerste ritje van de dag. 

Conny en Rik uit Made zien elkaar wekelijks voor een vaste rit-
afspraak. Rik is de jongste chauffeur en zijn werkgever (Fletcher 
Hotel De Korenbeurs) geeft hem de ruimte om zijn vrijwilli-
gerswerk te combineren. Conny is erg blij met de inzet van Rik, 
hij is echt een ‘maatje’ voor haar geworden. 
Interesse als chauffeur of deelnemer? 
Bel naar 0162 748739 en spreek de voicemail in. Of mail naar 
automaatje@swodrimmelen.nl. 

KAPELAAN IN OORLOGSTIJD

In 1935 werd in Terheijden een nieuwe kapelaan benoemd, als 
opvolger van kapelaan Vermunt, en dat was Guillaume Joseph 
Florentius Antonius Rijsloo. Deze nieuwe kapelaan werd gebo-
ren op 26 mei 1904 in Sint Willebrord waar zijn vader hoofd van 
de openbare lagere school was. 
In 1930 werd Guillaume Rijsloo op het Grootseminarie in Hoe-
ven tot priester gewijd en benoemd als onderpastoor (kape-
laan) in het Belgische Brasschaat.
In die tijd was er in Nederland een overschot aan priesters en 
daarom werden zij ‘uitgeleend’ aan België, want daar was een te-
kort. Dit tekort was ontstaan in de Eerste Wereldoorlog toen in 
België ook seminaristen en jonge priesters werden opgeroepen 
voor militaire dienst, en van hen kwamen er veel om in de strijd. 
Na anderhalf jaar keerde onderpastoor Rijsloo terug naar Ne-
derland. “In Brasschaat leerde ik - na mijn pastorale zorgen -  
genieten van een goed glas wijn”, zou hij later in een interview 
verklaren.
Terug in Nederland werd hij kapelaan in het Zeeuws-Vlaam-
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se Westdorpe. De jonge kapelaan probeerde daar in de herfst 
van 1932 een hevig klemmende deur open te trekken en raakte 
daarbij ernstig gewond aan een oog, waarvoor hij behandeld 
werd in het ziekenhuis te Gent. Twee jaar later kreeg hij weer 
problemen met dat oog en toen besloot men in het Bredase 
Ignatiusziekenhuis dat er niets anders op zat dan het oog te 
verwijderen.
Patronaat,  Jonge Wacht en andere klussen
De jonge kapelaan werd in Terheijden directeur van het jon-
genspatronaat en directeur van de Jonge Wacht, een katholieke 
jeugdbeweging voor jongens die veel weg had van de verken-
nerij. 

In Terheijden was er in november 1928 naar wens van kapelaan 
Vermeulen een patronaat gekomen in plaats van de bouwvallige 
catechismuskamer uit 1909.  In deze kamer kregen de katholie-
ke jongens elke ochtend van de schoolweek na de H. Mis cate-
chismusles. Dit alles nog voor schooltijd. Voor de jongens was 
er in Terheijden nog geen katholieke school, alleen een openba-
re school, maar die had geen catechismusles op het lesrooster 
staan.  
Kapelaan Vermeulen wilde graag een patronaat, om daar meer 
parochieactiviteiten te organiseren dan alleen catechismusles 
voor de jongens. De latere kapelaan Rijsloo kwam wat het pa-
tronaatsgebouw betreft dus wel in een gespreid bedje terecht.
Het leiden van patronaat en de Jonge Wacht waren niet de enige 
taken van kapelaan Rijsloo. Hij was ook leider van de verken-
ners, de Paulusgroep, geestelijk adviseur van de katholieke mid-
denstandsvereniging, geestelijk adviseur bij de ‘Jonge werkman’ 
en als zodanig ook actief bij de toen drie voetbalverenigingen 
in Terheijden. Hiernaast was er natuurlijk ook nog het nodige 
pastorale werk.
Tragisch ongeval
Kapelaan Rijsloo was in 1935 ook de voorganger in de uitvaart 
van de 7-jarige Marietje Fens die om het leven kwam bij een 
brand in de ouderlijke boerderij vlakbij café Het Witte Huis aan 
de Moerdijkseweg op vrijdag 2 augustus 1935. 
“Nadat door kapelaan van Rijsloo de absoute was verricht, leg-
den een 25-tal klassegenootjes elk een tuiltje witte bloemen 
rond het graf van het zoo droevig verscheiden vriendinnetje, 
waarna de aanwezigen zeer ontroerd den doodenakker verlie-
ten”, zo meldde De Grondwet van 7 augustus 1935.
Oorlog en verzet
“Op 10 mei 1940 ontdekte iedereen wat z’n vaderland was. Ik 
kwam in verzet tegen onrecht” verklaarde de inmiddels met 
emeritaat zijnde oud-kapelaan van Terheijden in 1985. In dat jaar 
werd hem het Verzetskruis 1940-1945 uitgereikt. Een verzets-
kruis voor het regelen van onderduikadressen en persoonsbe-
wijzen, met gevaar voor eigen leven. Hij was lid van de L.O., de 
landelijke organisatie voor onderduikers, en had nogal veelvuldig 

contact met J. Kosten uit Raamsdonksveer. Deze was protestant, 
beide heren spraken niet over oecumene, maar maakten oecu-
mene waar. De verzetsgroep Raamsdonksveer/Terheijden zou 
zo’n 30 mensen tellen.
Daarnaast hielp de kapelaan mensen aan babykleding, petroleum 
en bonkaarten. Hij ging zelfs op een varken uit, dat dan geslacht 
kon worden om het vlees uit te delen.
De kapelaan gaf alles weg, hij zou zelfs zijn schoenen aan een 
onderduiker geven.

Vertrek uit Terheijden
Kapelaan Rijsloo vertrok in 1951 uit Terheijden en werd kape-
laan van de Christus Koningparochie in Breda-Belcrum om in 
1958 pastoor te worden van de kleine katholieke parochie van 
Tholen. Een kleine parochie te midden van vaak streng protes-
tantse gemeenten, maar daar kon deze oud-verzetsman, muziek-
liefhebber, levensgenieter met veel humor en vrijgevige man wel 
mee omgaan. 
In 1974 ging hij met emeritaat, maar hij reed op zijn Zündapp 
nog vaak naar een aantal parochies om daar assistentie te verle-
nen. Bij zijn gouden en diamanten priesterfeest werd hij flink in 
de bloemetjes gezet.

Hij overleed op 17 juli 1992 op 88-jarige leeftijd in ziekenhuis 
Lievensberg te Bergen op Zoom. Hij werd begraven op begraaf-

Patronaatsgebouw in de Markstraat van Terheijden met rechts café De Harmonie. Poseren in de pastorietuin van Terheijden. Staand van links naar rechts:
Kapelaan Rijsloo, pastoor Hack, kapelaan Van der Weijden,  Dina van Groesen, 

huishoudster, bekend als Dien van de pastoor, afkomstig uit Wagenberg.
Zittend van links naar rechts de twee dienstmeisjes Corry Deurloo (later kleuterjuf 
en kloosterzuster Antonio) en Jo Krijnen (zij zou later met haar broer Gérard een 
kruidenierswinkel runnen in de Hoofdstraat met nog lang een toeziend oog van 

moeder Sientje). 

Emeritus-pastoor Rijsloo bij zijn diamanten priesterjubileum.



12 jaargang 46 nummer 1102



13Rondom de Toren 2023

plaats St. Barbara in Tholen.
Bronnen: Parochiearchief Terheijden en diverse krantenartikelen 
uit zoekmachine Delpher.

CIRCUS IN  TERHEIJDEN

Ruim 100 jaar geleden was het Circus Van Bever een begrip. 
De stichter was Henri van Bever, geboren in 1863 in Kralingen 
bij Rotterdam. Zijn ouders waren kermisreizigers. Het circus 
heeft 4 generaties bestaan. De jongste was Ilonka Karoly, “een 
ballerina te paard en hogeschoolrijdster”.

Blijkens advertenties uit 1946 bestond dit circus toen 50 jaar. 
Maar daarna, in 1951, werd in Limburg het “75-jarig bestaan van 
dit bekende Ned. Circus” gevierd en in 1956 werd geadverteerd 
met het 80-jarig bestaan. 
Het circus was vanaf 1942 gevestigd in Terheijden aan de Bre-
daseweg 22. Daar was toen het winterverblijf waar dan weer 
een nieuw programma werd voorbereid. De dressuur van de 
paarden en het trapezewerk moesten worden onderhouden. En 
zaterdagmiddag hadden de clowns repetitie en mocht men daar 
gaan kijken.
Het circus reisde met voorstellingen door heel Nederland. 
Naast acrobaten en clowns werd opgetreden met mooie paar-
den en wilde dieren. Vanaf 1913 verschenen er berichtjes over 
in de kranten. Er kwamen ook advertenties en de artikelen wer-
den uitgebreider. Daarmee kan een goed beeld worden verkre-
gen van dit bijzondere circus. 
Vele jaren stond het circus in Breda tijdens de kermis en trok 
het vele bezoekers uit de omgeving. In de grote tent, die uit 
ervaring snel kon worden opgezet, was plaats voor ruim 2000 
mensen en later zelfs voor 3000.
In de Bredasche courant van 17 oktober 1949 is het volgende 
te lezen:
“Circus Van Bever heeft al vele jaren Bredase harten gestolen 
en een vertrouwen gewekt, dat nooit is beschaamd.  Telkens iets 
nieuws, maar ook telkens iets dat het bekijken waard kan heten. 
Dat schijnt het devies te zijn, waarmede het circus Van Bever zijn 
klanten aan zich bindt, en dat devies heeft de directie ditmaal 
niet verloochend. Er is genoten van het in vlot tempo afgewerk-
te programma, getuige het enthousiaste applaus, dat telkens na 
de nummers opklonk. En dat applaus was ten volle verdiend. 
De paarden-dressuur het hoge schoolrijden door Eugen Karoly, 
het dwong bewondering af; de excentrieke acrobaten, de Chi-
nese equilibristen. De Karoly’s en de rijwiel-acrobaten brachten 
allen bewonderenswaardige prestaties, die vol aandacht werden 

gevolgd.  Voor de vrolijke noot zorgden “Coco”, het wonder van 
het oerwoud, en de clowns Nany, Polly en Tycky.  Wij zullen niet 
alles opsommen wat te genieten viel, maar een uitzondering wil-
len we nog maken voor ‘t sensationele trapezewerk. Zelfs in die-
pe duisternis verricht. En het mooie nummer van mevrouw Van 
Bever met haar acht Friese hengsten. Alles bijeen een program-
ma vol afwisseling, waarmee circus Van Bever de hier veroverde 
goede naam eer aandoet.”
Een grote brand eind 1953 leek het einde van het circus. De 
dieren konden worden gered. Die werden snel losgemaakt 
en renden de straat op, richting het dorp en ook naar Breda, 
waarna ze konden worden opgevangen. Gelukkig kon er een 
doorstart worden gemaakt met behulp van diverse acties in ons 
land. Maar in 1960 werden de activiteiten beëindigd. Het circus 
werd verkocht en de dieren werden verhuurd aan buitenlandse 
circussen. In heel veel kranten werd daar melding van gemaakt. 
Helena Prescher-van Bever bleef in Terheijden wonen en is er in 
1972 overleden.
Toch bleef het “circusleven” hier een beetje bestaan. Zo werd 
in 1979 in basisschool De Windhoek de musical Spionnen in 
het circus gespeeld. In 1993, bij het 25-jarig bestaan van deze 
basisschool, was het Zonzeel-circus een programma van de 
feestweek. En bij het 40-jarig bestaan van Zonzeel in 2008 werd 
op de schans een grote circustent geplaatst en de leerlingen 
hielpen mee met het opbouwen. Naast echte circusartiesten 
was ook Jeugdcircus Woenzini uit Breda uitgenodigd om 
de leerlingen diverse circusacts te leren. Op de speciale feest-
dag mochten alle leerlingen hun acts opvoeren in de circustent. 
Dit alles is vermeld met leuke foto’s in Vlasselt-boekje 136 
(2012) over de Zonzeelschool, samengesteld door Wendy van 
Hooijdonk-Rompa.
Meer over de geschiedenis van het circus in “Het circus trekt” 
door Joris van de Berg (1945) en in “Van Bever, een circus om 
van te houden” door Frits van Dixhoorn (1993). Over het circus 
en de brand heeft Leon Krijnen in BN DeStem geschreven, ook 
Janine van de Casteel en Jan van Vliet.  Jan zijn verhaal is te lezen 
op de website van het Brabants Historisch Informatie Centrum 
met daarbij een film van het circus. Dit kan met de volgende 
link: www.bhic.nl/ontdekken/mijn-plaats/plaatsen/terheijden. Op 
genoemde website is ook meer over onze dorpen te lezen.
Johan van der Made

WANDELCHALLENGE DRIMMELEN
Doe jij ook mee?

Wil je in beweging komen? Lukt het  niet om dagelijks 30 mi-

EN  TOEN GEBEURDE...

UITGAAN
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de 70’s, 80’s & 90’s met alle liedjes van Queen!

‘Queen Forever’

Britse rockformatie ‘Queen’. 
live alle ‘Queen’ nummers
‘Crazy Little Thing Called Love’, ‘Bohemian ’,
‘ ‘ ‘ ‘
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nuten te bewegen? Wil je graag met  een 
groep  wandelen? Dan is de Wandelchal-
lenge iets voor jou! 
Wat houdt de Wandelchallenge in?
Gedurende 12 weken wordt er twee keer 
per week gewandeld. Eén keer per week 

wordt er gezamenlijk gestart. De andere keer loop je zelf of met 
je  groep.
Voor wie is de Wandelchallenge?
Mensen die graag fitter en actiever willen worden of mensen die 
zichzelf inactief vinden. Het is de bedoeling dat je kunt wandelen 
zonder toezicht van een zorgprofessional.
Wanneer wordt er gewandeld?
Startdatum: maandag 17 april om 10.00 uur.
Je kunt zelf ook op een andere dag en ander tijdstip wandelen. 
Bij aanmelding krijg je de routes iedere week gemaild.
Verdere informatie
Vertrekpunten:  Terheijden*:  Dorpsplein - Made*:  Mayboom - 
Lage Zwaluwe*:  Ganshoek - Wagenberg: Plexat - Hooge Zwalu-
we: Pluspunt - Drimmelen: variabele vertrekpunten. 
Afstanden: 1, 3 en 5 km.
Kosten:  deelname is gratis. 
Bij de dorpen met een * is wekelijks begeleiding.
Aanmelden
Via wandelchallenge@gmail.com onder vermelding van je naam, 
dorp en afstand die je wil lopen.
Wie organiseert de Wandelchallenge?
De Wandelchallenge wordt georganiseerd in samenwerking 
met de buurtsportcoach, fysiotherapiepraktijken Schepenhof en 
Jau® Centrum in beweging en Dorpsgericht werken.

SAMEN IS LEUKER (SIL) NAAR 
ESCAPEROOM FORT LUNET

Heb jij puzzels in no-time opgelost? Kan je sa-
menwerken? Presteer jij onder tijdsdruk?
Dan is deze SIL activiteit iets voor jou!
- Op 7 april 2023, van 18.45 tot ongeveer 
21.00 uur. 

- Voor deelnemers van SIL.
- Kosten € 10,- p.p (entree en twee drankjes inbegrepen). 
- Aanmelden voor 31 maart via mail sil@swodrimmelen.nl of 
telefoon 0162 451894.

GROOT GROEN FEEST

Op zaterdag 15 april van 
11.00 - 16.00 uur: 
Feest in  Terheijden
Locaties: zaal De Abt, foyer  De Cour, Dorpsplein 
Na een succesvolle eerste editie van het Groot Groen Feest 
in 2022 op het Raadhuisplein in Made is de organisatie voor de 
tweede editie, 2023, in volle gang. Deze keer in Terheijden. Het 
doel van deze dag is inwoners van de gemeente Drimmelen, 
jong en oud,  te inspireren en te motiveren om samen te werken 
aan een mooie duurzame, inclusieve en gezonde toekomst. 
We nodigen u van harte uit voor deze dag.
Feest! Drimmelen 25 jaar
Dit jaar vieren we een bijzonder feestje in Terheijden. Drim-
melen bestaat 25 jaar!  We kijken terug en vooruit naar de vol-
gende 25 jaar.  Waar staan we over 25 jaar op het gebied van 
klimaat, leefomgeving, natuur en sociale cohesie? U wordt op dit 
feest uitgedaagd om mee te denken en mee te doen!  We willen 
met een vrolijke blik kijken naar de toekomst!

Locaties in centrum Terheijden
In en rondom zaal De Abt plaatsen we diverse marktkramen. 
In de foyer van De Cour worden kinderactiviteiten georgani-
seerd en kunnen ook andere activiteiten/presentaties plaatsvin-
den. Dansschool FUSE uit Terheijden zal evenals vorig jaar weer 
een mooi optreden geven. Ook hebben we voor deze dag het 
gebruik van het Dorpsplein aangevraagd. We gaan er een mooi 
feest van maken!

Meer informatie
Op de website www.grootgroenfeest.nl kunt u vanaf 1 april het 
volledige programma bekijken. Voor meer informatie kunt u 
mailen via info@grootgroenfeest.nl. 
De werkgroep Groot Groen Feest: Robert, Louis, Lydia, Mike, 
Henrike, Theo, Antoinette, Marijke.

ACHTER DE SCHERMEN
door Toneelvereniging  Wagenberg

Na een succesvolle toneeluitvoering in 
juni 2022 spelen wij voor u dit voorjaar 
het stuk “Achter de Schermen”, geschre-
ven door Anne Terwisscha en geregisseerd 
door Mariëlla Huijgens-Steenbergen.
Op zaterdag 18, vrijdag 24 en zater-
dag 25 maart 2023 bent u allemaal van 

harte uitgenodigd in Plexat in Wagenberg.  Aanvang steeds om 
20.00 uur en om 19.30 uur is de zaal geopend.
Wij draaien dit jaar de rollen om. De naam van het stuk verklapt 
het al: U bent getuige van wat er achter de schermen allemaal 
gebeurt tijdens de generale repetitie en de première van een 
voorstelling. Soms gaat het goed maar veel gaat ook fout. 
Hoe bereiden de spelers zich voor en wat komen ze allemaal 
tegen in een stresssituatie vlak voor een uitvoering? Het zijn 
per slot van rekening allemaal amateurs, de acteurs bij Toneel 
Vereniging de Volksspelers. 
We maken het allemaal mee: vriendschap, concurrentie, divage-
drag, twijfel en zenuwen. Kan ik straks, op het moment suprême, 
mijn tekst wel oplepelen? Gebeuren er geen onverwachte din-
gen? En daar gaat het dus al mis…. Oeps…. vergeten figuranten 
te regelen en die zijn cruciaal voor het stuk.
Als mensen van straat worden geplukt om te figureren en zij 
allemaal een eigen agenda blijken te hebben, wordt de zaak flink 
ontregeld. Tot overmaat van ramp is bij de juwelier naast het 
theater ingebroken en dan verdwijnen er ook nog eens spullen 
uit de kleedkamers. De generale repetitie kunnen we dan ook 
allesbehalve gestroomlijnd noemen. Is een slechte generale een 
goede uitvoering? Men zegt van wel of is dat de wens van de 
gedachte? U gaat dat meemaken! Kaartjes voor de voorstelling 
kosten € 8,50 en reserveren kan via website www.toneelwagen
berg.nl of u kunt een kaartje kopen bij fam.  Van Gils, Geerakker 
20 te Wagenberg (tel. 076 5933842 of 06 30623916). 
Dinsdagmiddag 21 maart spelen we speciaal voor de oude-
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ren onder ons. Deze middag wordt georganiseerd door KBO. 
Voor kaartjes voor de ouderenvoorstelling kunt u contact op-
nemen met KBO-afdeling Wagenberg, Michael Moerbeek, tel. 
076 5932470.
Met veel enthousiasme, energie en liefde voor amateurtoneel 
willen wij u onze kunsten laten zien, dus kom allemaal naar (the 
only place to be) Plexat in Wagenberg.
Ga voor meer informatie en reserveren naar onze website 
www.toneelwagenberg.nl.

HARMONIE TERHEIJDEN - HARMONIE 
ST. CECILIA CHAAM
Uitwisselingsconcert

Op zaterdag 18 maart vindt het uitwisselingsconcert van bo-
vengenoemde orkesten plaats in De Cour, Markstraat 6, Terheij-
den. Aanvang van het concert 20.00 uur.  De zaal is open om 
19.30 uur.  Toegang gratis.

Beide orkesten staan garant voor een muzi-
kale avond met diverse muziekstijlen en so-
lo-optredens waaronder een solo van Dirk 
van Oosterbosch op trombone. Dirk is lid 
van Harmonie  Terheijden.
Enkele wetenswaardigheden van beide 
orkesten
Harmonie St. Cecilia vervult net als Harmonie 
Terheijden een belangrijke rol in de samen-
leving. Zo zetten beide orkesten zich bijvoorbeeld in voor de 
intocht van Sinterklaas, het inhalen van de wandelvierdaagse, de 
viering van Koningsdag en dodenherdenking. Dit allemaal naast 
de diverse concerten gedurende het jaar. Zo verzorgt Harmo-
nie St. Cecilia bijvoorbeeld het Nieuwjaarsconcert, het Dona-
teursconcert en de concerten voor zorgcentrum De Geerhof 
en op camping De Flaasbloem.  Harmonie  Terheijden verzorgt 
eenmaal per 5 jaar een groot (gala)concert en jaarlijks het tradi-
tionele Kerstconcert op tweede kerstdag bij café De Harmonie,  
het dauwtrappen op Hemelvaartsdag en het afsluitingsconcert 
voor aanvang van de zomervakantie. 
Beide orkesten zijn de 100 jaar al lang gepasseerd:  St Ceci-
lia 129 jaar en Harmonie Terheijden 165 jaar, maar nog steeds 
springlevend!
De dirigenten
Het A-orkest van Harmonie St. Cecilia staat onder leiding van 
Pieter Zwaans. Het Groot Orkest van Harmonie Terheijden 
staat onder leiding van Martijn Krijnen. 
U bent van harte welkom op deze avond!

OPEN DAG BIJ SOVAK

SOVAK, een zorgorganisatie voor men-
sen met een verstandelijke beperking, 
opent zaterdag 18 maart haar deuren. 
Nieuwsgierig naar wie wij zijn, wat we 
doen en wat we voor jou kunnen beteke-

nen? Kom dan bij ons langs tijdens de open dag!
Voor ieder wat wils
Ben je op zoek naar dagbesteding die bij je past of een fijne plek 
om te wonen? Of zoek je naar een leuke baan of wil je meer 
weten over (leren en) werken in de gehandicaptenzorg? Woon 
je bij ons in de buurt en wil je kennismaken? Of wil je ontdek-
ken wat je als vrijwilliger kunt betekenen? Kom langs, iedereen 
is welkom!
Praktische informatie
De open dag vindt plaats op zaterdag 18 maart tussen 11.00 en 
14.00 uur.  De volgende locaties zijn geopend:
- Woonlocatie Ganzenpad 2,  Terheijden
- Woonlocatie Ganzenpad 4,  Terheijden
- Activiteitencentrum Boerderij de Kloek, Ravensnest 4,   Ter-
heijden 
- Activiteitencentrum Koningsveld 1,  Terheijden 
- Woonlocatie Klompenmakerstraat 21-25,  Etten Leur
- Woonlocatie Markt 60,  Wijk en Aalburg
- Activiteitencentrum Rietveld, Munnikenland 122, Sleeuwijk
Aanmelden is niet nodig
Meer informatie over openingstijden en het programma per lo-
catie? Ga naar www.sovak.nl/opendag. 
Over SOVAK
Bij SOVAK staat het verschil maken in het leven van mensen 
met een verstandelijke beperking voorop in alles wat we doen. 
Dit doen we met ruim 800 medewerkers en 400 vrijwilligers. 
Elke dag opnieuw bieden we samen de beste ondersteuning aan 
bijna 700 cliënten.

Terheijden | Tel. 076-5931301 | www.schalkinterieurbouw.nl

MEUBELS OP MAAT, KEUKENS, INTERIEURTIMMERWERK MEUBELS OP MAAT, KEUKENS, INTERIEURTIMMERWERK 
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VOORJAARSCONCERT POPKOOR  SWITCH

Zondagmiddag 19 maart organiseert popkoor 
Switch uit Terheijden het eerste Switch-op-
treden van 2023 in samenwerking met The 
Anthony Singers en Susan Damen.

Wij hebben er zin in, want het wordt deze keer een echt Terheij-
dens feestje.  The Anthony Singers en Susan Damen zijn zeker 
geen onbekende namen in Terheijden. 
Noteer daarom alvast in uw agenda:  Zondagmiddag 19 
maart in ‘De Gouden Leeuw’, Raadhuisstraat 13 in Terheijden.
Toegang is gratis en de zaal is geopend vanaf 14.00 uur. Aanvang 
concert: 14.30 uur.  Tijdens de pauze is er een optreden van 
Susan Damen. Het einde van de middag zal zo rond 17.00 - 
17.15 uur zijn. 

The Anthony Singers is van origine een gemengd jongerenkoor 
en een begrip in Terheijden. Het repertoire is nog steeds jonge-
renkoor-achtig maar daarnaast staan er ook populaire popsongs 
op het programma. Het koor staat 
sinds 2015 o.l.v. dirigent Nadia Rutk-
ovska. 
Susan Damen is een geboren en geto-
gen Terheijdense en is tegenwoordig 
professioneel zangeres. 
Verder maakt zij theateracts op maat 
voor festivals, bedrijfsborrels en fees-
ten. 
Popkoor Switch, opgericht in 2010 in 
Terheijden, inmiddels hun thuishaven 
in Plexat Wagenberg,  staat onder  lei-
ding van dirigent Niels Loose. 
Verder worden ze muzikaal begeleid door het Switch-Combo, 
de vierkoppige live band. Het repertoire bestaat uit populaire 
popsongs en ballads uit de oude en nieuwe doos.

We gaan er samen een spetterend concert van maken met ho-
pelijk u als toeschouwer!
En mocht u nu denken: dit smaakt naar meer,  loop dan eens bin-
nen op onze Open Repetitie op woensdag 29 maart in Cultu-
reel Centrum Plexat in Wagenberg, aanvang 19.45 uur en ervaar 
hoe leuk het is om samen te zingen in een koor!

FLORIS ENDE BLANCEFLOER &  HET 
TAPIJT  VAN  ASSENEDE 
Romancero in Theeconcert Witte Kerkje

Ensemble Romancero, graag geziene musi-
ci in het Witte Kerkje van Terheijden, ook 
nu weer met een verrassend programma 
op zondag 19 maart.
Muzikale vertelling
Deze keer het eeuwenoude en wijdver-
spreide liefdesverhaal van Floris ende 
Blancefloer. Het vertelt over een verbo-

den liefde tussen prins en slavin en tussen Moren en Christenen. 
Een verboden liefde die toch mogelijk werd door volharding, 
pijn en smart, maar boven alles: gedreven door elkaars harts-
tocht.
In een afwisseling van zang en gesproken voordracht zal m.b.v. 
projectie dit middeleeuws sprookje weer tot leven worden ge-
wekt.  Een beleving en een unieke ervaring op zich. De projec-
ties zijn o.a. fragmenten van een geborduurd tapijt uit Assenede 
dat het verhaal van Diederik van Assenede in meer dan 100 
taferelen uitbeeldt.
Ensemble Romancero
Mirjam Wesselink de Barrientos, sopraan, studeerde piano en 
zang in diverse stijlen aan het Sweelinck Conservatorium van 
Amsterdam en aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
Meerdere malen trad ze op in het Concertgebouw van Amster-
dam en voor de landelijke radio en televisie. Ook heeft ze ver-
schillende cd’s op haar naam staan, waarop o.a. eigen arrange-
menten.  ‘Het lied van Roelant’, met Romancero, waarin Mirjam 
uit slechts enkele bewaarde muziekfragmenten een theatraal 
muziekspektakel creëerde.
Gustavo Barrientos Wesselink (16 jaar), klavecimbel, groeit op 
in een muzikaal gezin. Hij kreeg vanaf zijn 6e pianoles van zijn 
moeder en ook zangcoaching. Tot aan zijn stemmutatie trad hij 
tijdens concerten ook samen met zijn ouders op, ook in het 
buitenland. Sinds zijn dertiende krijgt hij aan het Conservatori-
um Antwerpen les van de vermaarde pianiste Eliane Rodrigues. 
Hij volgde masterclasses bij Marietta Petkova tijdens de Inter-
national Masterclasses Apeldoorn 2021 en voorjaar 2022 bij de 
Russische pianiste Elina Margolina Hait aan het Duitse Phoenix 
Institut.  Ook mocht hij een recital verzorgen tijdens het Sto-
rioni Festival in Eindhoven. In januari 2023 speelde hij als solist 
in de grote zaal van het Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven, 
samen met orkest,  het 23ste pianoconcert van Mozart. 
Gustavo studeert momenteel aan het Jong Conservatorium van 
Antwerpen. Naast piano en klavecimbel bekwaamt hij zich nu 
ook in compositie bij professor Alain Craens.
Rodrigo Barrientos, percussie en voordracht, is op allerlei ge-
bieden werkzaam in de muziek. Als percussionist is hij als be-
geleider van oude-muziekensembles actief in projecten o.a. in 
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Duitsland en Frankrijk en trad hij op in Utrecht en het Con-
certgebouw van Amsterdam.  Als producent verzorgt hij klas-
sieke cd-producties. Als organisator is hij medeoprichter van 
het muziekproductiehuis Barav Music waar hij thematische pro-
gramma’s en projecten voor grote en kleine podia in binnen- en 
buitenland uitwerkt.
Locatie: Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, 4844 CA Terheijden. 
Datum en aanvangstijd: Zondag 19 maart 2023 om 15.30 
uur.
Entreeprijzen: Entree € 12,-,  kinderen t/m 12 
jaar gratis, tot 18 jaar € 6,-.  Extra donatie bij de 
uitgang, met de QR-code of via rekening NL-
92RABO0305789929 t.n.v. Stg. Theeconcerten 
Witte Kerkje Terheijden, is zeer welkom.   
Reserveren: € 12,- per persoon overmaken 
naar rekeningnummer NL92RABO0305789929 o.v.v. concert-
datum, naam, e-mailadres. Na betaling is de reservering geldig. 
Alle overige plaatsen kunnen op de concertdatum bij binnen-
komst betaald worden.
Informatie: Per e-mail: TheeconcertenTerheijden@gmail.com, 
via website Theeconcerten: ConcertenWitteKerkje.com, tele-
fonisch: 076 5931177 (Agaath), 076 5934434 (Babs), Facebook 
Theeconcerten: www.facebook.com/TheeconcertenTerheijden.

OPEN ROAD SESSIONS PRESENTEERT 
NINALYNN  BAND  
“Ze wordt beschouwd als de country belofte van 
Nederland en presenteert haar nieuwe album “A Taste 
Of The Wild” dat op 11 maart 2023 is uitgekomen” 

Op donderdag 23 maart 2023 presenteert NinaLynn met 
haar band haar nieuwe cd in het Witte Kerkje in Terheijden. De 

Nederlandse singer-songwriter NinaLynn is 
een Americana singer-songwriter en naar ei-
gen zeggen vooral geïnspireerd door Emmy-
lou Harris, Taylor Swift en Norah Jones. Zij 
betovert luisteraars met hartverwarmende 
eigen composities en een stem die je raakt. 
Daarnaast wordt ze begeleid door gerenom-
meerde bandleden Janos Koolen (multi-in-
strumentalist), Arthur Bont (drums) en Lucas 

Beukers (bassist), die ook meegewerkt hebben aan het nieuwe 
album.
Het alter ego van Nina Woerden was al op hele jonge leeftijd 
bezig met muziek en ontwikkelde een serieus zwak voor Ame-
rikaanse rootsmuziek, variërend van de grote countryzange-
ressen uit het verleden tot de smaakmakers binnen de huidige 

countrypop. NinaLynn had na het afronden van haar studie ei-
genlijk hele andere plannen voor 2020, maar de coronapande-
mie gooide roet in het eten. In plaats van het maken van een 
wereldreis nam ze daarom haar debuutalbum “Hummingbird” 
op. Een album dat absoluut gezien indruk heeft gemaakt bij de 

Wij zijn een jong en modern autoschadebedrijf  
en voeren schadewerkzaamheden uit aan personenauto’s,  

caravans en lichte bedrijfsauto’s. 
We zijn zeer actief in uitdeuken zonder spuiten en het herstellen  

van deuken in geprofileerde caravanwanden.

Kom jij ons team 

versterken?

• Allround Schademonteur
• Leerling Schademonteur

In autoschade en caravanwandherstel

WIJ ZOEKEN:
flexibele, gemotiveerde mensen, 
die zowel zelfstandig als in team-
verband kunnen werken. Tevens 
zoeken wij iemand die geen 8 tot 
5 mentaliteit heeft en woonachtig 
is in de regio van Oosterhout.

WIJ BIEDEN:
Een goede beloning n.a.v. presta-
tie, secundaire arbeidsvoorwaar-
de volgens C.A.O. klein metaal en 
een prettige werksfeer.

Heb je interesse in 1 van deze 
functies. Neem dan contact op of 
kom langs bij ons bedrijf en vraag 
naar Erwin Vermunt. 
vermuntrestyling@gmail.com
 

0162-499962 • 06-55326667 

Uitdeuken 
zonder spuiten   

actie vanaf E 45,00

- Kom langs of maak een afspraak -

- Snel en vakkundig schadeherstel -

- Specialist in caravan- en camperschade - 

- Gratis vervangend vervoer -

Adres:

Gooikensdam 30 

4905 BN Oosterhout 

0162-499962 • 06-55326667

www.vermuntrestyling.nl

Autoschade Camper- en caravanschade

Restauratie

volg ons op
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pers en het Americana publiek. 
Informatie concert
Tickets kunt u online bestellen via www.openroadsessions.nl. 
Het concert begint om 20.30 uur, waarbij de zaal open zal zijn 
om 20.00 uur.

SAMEN DRIMMELEN POSITIEF!
Oekraïners, Rietgors en VVE

Het mooiste bericht van de afgelopen 
raadsvergadering  kwam van onze burge-
meester:  eind maart zullen de Oekraïen-
se vluchtelingen kunnen verhuizen van de 

boot in Lage Zwaluwe naar diverse locaties in onze gemeente. 
Zij zullen dan niet meer met zoveel mensen bij elkaar wonen 
op een boot en zij kunnen een beetje normaler bestaan op gaan 
bouwen. SAMEN Drimmelen had erop aangedrongen om voor 
deze mensen een huis te zoeken in plaats van een boot en dit 
lijkt te zijn gelukt. Fijn! SAMEN proberen wij het hen hier zo 
goed mogelijk naar de zin te maken.
Het besluit over sporthal De Rietgors in Lage Zwaluwe is het 
tweede positieve punt.  Waar SAMEN Drimmelen al weken 
voor pleitte is gelukt: De sporthal wordt verkocht aan de ge-
meente. En dat betekent dat hij niet wordt afgebroken, of in 
handen komt van een vreemde eigenaar. Er kan gesport blijven 
worden, de kinderen van basisschool De Grienden kunnen er 
hun gymlessen krijgen, Harmonie  Alliance kan er haar concer-
ten blijven geven en er kunnen andere activiteiten worden ge-
organiseerd. Wethouder Bakker beloofde om de tafel te gaan 
zitten met exploitanten. Samen moet ervoor worden gezorgd 
dat de sporthal een meerwaar-
de is voor het dorp en dat het 
geld oplevert in plaats van dat 
het geld kost.  Wethouder, doe 
je best en maak er een flore-
rende hal van!
Donderdag 9 maart was er 
weer een informatieavond in 
het gemeentehuis. Een van de 
onderwerpen waarover werd 
verteld is de nieuwe VVE-rege-
ling. Dit staat voor  Voor- en Vroegschoolse Educatie:  bijscholing 
voor jonge kindjes met achterstand.  Moeten alle kinderen dan  
naar de universiteit? Nee, zeker niet, vindt SAMEN Drimme-
len. Er zullen altijd mensen nodig zijn die met hun handen kun-
nen werken. Er zullen steeds meer mensen nodig zijn die een 
MBO-opleiding hebben gehad. Na alle stakingen van de laatste 
tijd zullen deze salarissen ook zeker terecht worden opgewaar-
deerd. Laat de kinderen daarom zo lang mogelijk kind blijven. 
Was je bij de informatieavond? Je bent altijd welkom in het ge-
meentehuis. Of babbel eens met ons: samendrimmelen@gmail.
com. Groeten, Kees

INCLUSIE BINNEN DE GEMEENTE 
DRIMMELEN

Het is alweer even geleden dat ik zichtbaar geweest ben in de 
raad. Door mijn (mantel)zorgtaken blijft het lastig actief betrok-
ken te blijven binnen de partij. Op de achtergrond probeer ik 

iedere keer weer wel mijn stem te laten horen en het een en 
ander voor elkaar te krijgen. 
Inclusie 
Inclusie is voor mij een belangrijk onderwerp. Het is goed om 
te onderzoeken hoe iedereen mee kan blijven doen in de maat-
schappij. Dat vraagt van verschillende mensen op verschillende 
plekken inzet. Die inzet kan pas goed tot uiting komen als er 
samengewerkt wordt. Samenwerken tussen verschillende in-
stanties en bedrijven, maar ook degene die moeite heeft mee te 
doen in deze maatschappij kunnen we betrekken. Om erachter 
te komen hoe dat het beste werkt, moeten er verschillende 
activiteiten uitgevoerd worden. Wat al wel duidelijk is, is dat het 
bieden van maatwerk ontzettend belangrijk is, maar ook luiste-
ren naar elkaar. Zowel degene die niet meer volledig meedoet 
als degene die nog wel alles kan,  maar bovenal degene die er-
over besluit. 

Zorgen over de zorg
De zorg staat onder druk, er is weinig geld beschikbaar, maar 
zorgen moeten we altijd voor mensen die dat zelf niet meer 
kunnen. Ook dat zorgen vraagt om maatwerk en menselijkheid. 
Regels en tekort aan personeel of te weinig geld kunnen we niet 
bij de zorgvrager neerleggen. Zolang je niet te maken hebt met 
zorg in je omgeving kun je blij zijn op dit moment, want er is veel 
onzekerheid op dat gebied.  Wat ook een optie is:   kijk eens om 
je heen en biedt de helpende hand, besef je dat je vroeg of laat 
ook in die positie kunt komen. Vraag eens hoe het gaat of maak 
een praatje.
Ontwikkeling en onderwijs
De jeugd van nu is onze toekomst. Zij moeten de kans krijgen 
zich te ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk dat ze op de juiste 
manier worden begeleid en de vrijheid krijgen die ze nodig heb-
ben of aankunnen. Goed onderwijs en veiligheid is daarvoor erg 
belangrijk. Het is voor iedereen goed om hier eens over na te 
denken en ons ervan bewust zijn wat het kan betekenen voor 
onze toekomst. 
Deze week zijn de verkiezingen, zorg dat je je stem laat horen.
Het voorjaar komt er weer aan, de bloemetjes beginnen weer 
te bloeien, de bladeren beginnen te groeien en de vogels hoor je 
weer meer fluiten. De dagen worden langer en hopelijk wordt 
het snel weer wat warmer, zodat het fijner is om buiten te zijn, 
de fiets te pakken en erop uit te trekken. 
Corrie Looman, burgerlid Lijst Harry Bakker

POLITIEK

Een van de plaatsen waar de vluchtelin-
gen kunnen komen wonen.

Burgerlid Corrie Looman, nadenken over de toekomst. © Edwin Wiekens/Pix4Profs

WWW.RONDOMDETOREN.NL

WWW.FACEBOOK.COM/RONDOMDETOREN
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VIER. NU. PASEN
Een site over christelijke hoogfeesten

Wat is de betekenis van Pasen, 
Hemelvaart of Pinksteren?
Voor wie op zoek is naar het 
antwoord op die vragen, kan de 
website www.vier.nu uitkomst 
bieden.
Je vindt daar allerhande infor-
matie over de tradities, rituelen 
en vieringen rond deze kerkelijke hoogfeesten.

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 18 maart 19.00 uur: Eucharistieviering. ‘Presenta-
tie’ communicanten.  Voorganger: pastoor R. van Bronswijk.
Zaterdag 25 maart 19.00 uur: Woord- en communieviering. 
Extra collecte Vastenactie. Voorganger: pastoraal medewerker 
G. v.d. Korput. Koor:  Anthony Singers.
Zaterdag 1 april 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: 
pastoor R. van Bronswijk. Koor: Drie-Koren. o.l.v. dhr. J. Terpstra.   
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 doorgeven wie er komt wonen binnen onze pa-
rochie. 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, 
telefoonnummer 076 5931216 of via e-mailadres terheijden@
naardekerk.nl. U bent van harte welkom.

BOUWEN,  VERDUURZAMEN  EN 
DOORSTROMEN
Gemeente,  Woonvizier en Woonbelang maken afspraken

Woningcorporatie Woonvizier en de gemeen-
te hebben met elkaar afspraken gemaakt voor 
2023. Deze afspraken gaan over de grote, ge-
zamenlijke, maatschappelijke opgaven zoals de 
beschikbaarheid van voldoende woningen, de 
verduurzaming van bestaande woningen en 
de betaalbaarheid van woningen. Deze zoge-

heten prestatieafspraken zijn ondertekend door directeur-be-
stuurder Ellen van Beijsterveldt van Woonvizier, Henk Dudok, 
voorzitter van huurdersbelangenorganisatie Woonbelang en 
wethouder Harry Bakker. 
Nieuwbouw

KERK

GEMEENTE
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Alle drie de partijen bena-
drukten het belang van goede 
onderlinge communicatie en 
partnerschap, zodat de afspra-
ken kunnen worden gemoni-
tord en er kan worden bijge-
stuurd waar nodig. Eén van de 
afspraken is bijvoorbeeld dat 

Woonvizier in de periode tot en met 2026 100 sociale huurwo-
ningen in de gemeente Drimmelen bouwt. Directeur-bestuur-
der van Woonvizier Ellen van Beijsterveldt: “We willen allemaal 
de wachttijden voor een sociale huurwoning verkorten. Daarom 
is nieuwbouw zo belangrijk.” De woningcorporatie leverde in de 
afgelopen maanden al 50 nieuwbouwwoningen op. Het betreft 
de 21 nieuwe appartementen aan de Romboutstraat in Made, de 
10 rug-aan-rugwoningen en 5 appartementen aan de Leeuwerik 
in Made en de 12 levensloopbestendige woningen en 2 eenge-
zinswoningen aan de Dominee Jamesstraat in Lage Zwaluwe.
Plannen
“Bovendien zijn er nog 10 sociale huurwoningen op het E-veld 
in Terheijden in aanbouw. Daarnaast onderzoeken we samen 
met de gemeente waar we nog extra woningen kunnen bou-
wen”, aldus Van Beijsterveldt. Wethouder Bakker vult aan: “Sa-
men met Woonvizier bekijken we dit jaar ook de mogelijkheden 
om duurzaam verplaatsbare 
woningen in de gemeente te 
bouwen. Dit soort woningen 
kan veel sneller gebouwd wor-
den dan reguliere woningen en 
geeft een extra impuls voor 
verschillende groepen die mo-
menteel klem zitten op de woningmarkt.”
Verduurzaming
Naast nieuwbouw is de verduurzaming van bestaande wonin-
gen nog steeds een actueel thema, zeker ook gezien de huidige 
energieprijzen. Voorzitter van de huurdersbelangenorganisatie 
Henk Dudok is daarom blij dat Woonvizier zo’n 70 woningen 
per jaar verduurzaamt: “Door energiebesparende maatregelen 
te treffen zoals betere isolatie en ventilatie hoeven huurders 
minder hard te stoken. Dat levert huurders direct voordeel op 
aan het einde van de maand. Bovendien krijgen de bewoners 
wiens woning verduurzaamd is, de kans om zonnepanelen te la-

ten plaatsen. Ook dat draagt bij 
aan lagere woonlasten”, stelt 
Dudok. 
Doorstroming
Ellen van Beijsterveldt: “Wat 
we vooral willen bereiken met 
nieuwe verhuringen, is een 
doorstroming op gang brengen: 
meer verhuisbewegingen, zodat 

meer eengezinswoningen beschikbaar komen en meer mensen 
in een woning kunnen wonen die het beste past bij hun levensfa-
se.  Daarnaast kunnen nu te weinig statushouders verhuizen van 
een opvangcentrum naar een woning. Woonvizier zal daarom 
in de eerste helft van dit jaar de helft van alle vrijgekomen en 
geschikte huurwoningen reserveren voor deze doelgroep. Doel 
van deze tijdelijke maatregel is om de druk op de asielketen te 
verlichten.

HUISVESTING OEKRAÏENSE  VLUCHTE-
LINGEN VERSPREID OVER DORPEN

Vanaf 1 april worden de vluchtelingen uit Oekraïne verspreid 

over diverse locaties in de gemeente. De opvang van ruim 140 
vluchtelingen op het schip in de Buitenhaven van Lage Zwaluwe 
komt daarmee ten einde. De gemeente sluit hiervoor een con-
tract af met een verhuurder van locaties voor arbeidsmigranten.
Spreiden over dorpen
De gemeente verzorgt sinds november de opvang van vluch-
telingen uit Oekraïne in de Buitenhaven van Lage Zwaluwe. Af-
gesproken is dat de opvang op deze locatie uiterlijk per 1 april 
eindigt. Burgemeester Boy Scholtze: ”De situatie in Oekraïne is 
sinds november helaas niet verbeterd en de gemeente is gaan 
zoeken naar andere mogelijkheden voor opvang van de mensen 
die tot nu toe gastvrij zijn op-
gevangen in Lage Zwaluwe.” 
Het college wil zijn aandeel 
blijven nemen in de taakstelling 
die er regionaal ligt voor de 
huisvesting van vluchtelingen 
uit Oekraïne en ook voor de 
huisvesting van statushouders 
en asielzoekers. Dit heeft het college ook besproken met de 
gemeenteraad. In de opinieraad van 16 februari sprak de raad 
haar steun hiervoor uit. Het college geeft voor het vervolg van 
de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne de voorkeur aan 
kleinere locaties,  verspreid over de dorpen.
8 locaties
De gemeente gaat nu ongeveer 110 Oekraïense vluchtelingen 
een thuis bieden op 8 locaties. De panden in Terheijden, Made 
en aan de Thijssenweg in Hooge Zwaluwe/Wagenberg zijn tijdig 
beschikbaar en de vluchtelingen kunnen hier langere tijd verblij-
ven. “Dit maakt integratie makkelijker en ook het zoeken naar 
werk wordt hiermee vergemakkelijkt,” aldus de burgemeester. 
Voor de vluchtelingen die hier niet terecht kunnen zijn passende 
andere plekken in beeld, onder andere in overleg met buurge-
meenten. De beoogde locaties komen beschikbaar omdat de ar-
beidsmigranten die er nu nog wonen terugkeren naar hun land 
van herkomst of worden ondergebracht in andere geschikte 
woningen, veelal buiten onze gemeentegrenzen.
Naast de gemeentelijke opvang zijn er circa 45 vluchtelingen 
gehuisvest bij particulieren.  Daar verandert niets in.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Evenement organiseren? Meld dit op tijd!

De lente komt eraan en de temperatuur gaat weer stijgen. Voor 
veel mensen aanleiding om een buitenactiviteit te organiseren. 
Wilt u een evenement, straat- of buurtfeest houden? Hou er 
rekening mee dat een evenement (groot of klein) altijd moet 
worden gemeld bij de gemeente. Controleer daarom vooraf of 
u een vergunning nodig heeft of dat alleen een melding nodig is. 

Foto:  Gerard van Vugt.
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Meer info vindt u op drimmelen.nl/evenement-organiseren. 
Doe dit op tijd, minimaal 9 weken vooraf (of 13 weken bij een 
groot evenement).
Lekcheckers gezocht in Drimmelen, Lage Zwaluwe, 
Hooge Zwaluwe, Made en Wagenberg

Door lekchecks krijgen bewoners inzicht over waar kou in de 
kamer vandaan komt en hoe ze dit aan kunnen pakken. Zo kan 
de bewoner op een vaak eenvoudige en goedkope manier kie-
ren en naden dichten en energie besparen. In Terheijden zijn er 
al zo’n 200 lekchecks uitgevoerd. We willen de lekcheck ook 
in andere dorpen uitvoeren en daarom zijn we op zoek naar 
lekcheckers voor de dorpen Drimmelen, Made, Lage Zwaluwe, 
Hooge Zwaluwe en Wagenberg. Een lekchecker is iemand die 
op vrijwillige basis een lekcheck kan uitvoeren bij dorpsgenoten. 
U krijgt een opleiding en de gemeente stelt de benodigde appa-
ratuur ter beschikking.  Ga voor meer info naar   drimmelen.nl/
nieuwsoverzicht of mail naar energieteam@drimmelen.nl.
Interessepeiling voor elektrische deelauto’s
Veel mensen hebben een auto die het grootste deel van de tijd 

stilstaat. Dit zorgt voor onno-
dige kosten en voor straten 
die vol staan met geparkeerde 
(tweede) auto’s. Door een auto 
te delen, deel je niet alleen de 
kosten van een auto, maar zorg 
je ook voor meer ruimte in de 
buurt. Gemeente Drimmelen 
en OnzeAuto onderzoeken 
de belangstelling om elektrische auto’s te delen met bewoners 
en organisaties met een interessepeiling. Hoe meer mensen de 
peiling invullen, hoe groter de kans is dat er deelauto’s kunnen 
worden geplaatst. Scan de QR code en vul de peiling 
in. Het invullen kost slechts 2-3 minuten! Ga voor 
meer informatie naar drimmelen.nl/nieuwsoverzicht.
BEKENDMAKINGEN
Hier leest u een samenvatting van alle bekendmakingen. De vol-
ledige bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl.  Als u op de 
hoogte wilt blijven van alle officiële bekendmakingen en kennis-
gevingen in uw buurt kunt u zich abonneren op de e-mailservice 
van Overheid.nl. Kijk voor meer informatie op www.drimmelen.
nl/bekendmakingen.  
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, ‘t Gezaaid 11: Plaatsen poort voor voorgevelrooilijn.
Terheijden, Blokhuis 23: Plaatsen dakkapel voor- en achterdak-
vlak. 
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Bredaseweg:  Tijdelijk plaatsen bouwbord.
Terheijden, tegenover Laakdijk 8:  Tijdelijk plaatsen bouwbord.
Wijziging voorrangsregeling Bredaseweg Terheijden
Opheffen voorrangsregeling op de fietsoversteek over de Bre-
daseweg t.h.v. nr 30. Instellen voorrangsregeling waarbij over-
stekend fietsverkeer voorrang moet verlenen aan het verkeer 
op de Bredaseweg.
VACATURES
We zijn op zoek naar collega’s. Onze vacatures staan op de 
website van het Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant. Via 
deze website kunt u ook solliciteren. Vacatures - Werken in 
West-Brabant (werkeninwestbrabant.nl)

 

Visker Keukens 

Bredaseweg 53 

4844 CK Terheijden 

076 593 49 49  

info@viskerkeukens.nl 

www.viskerkeukens.nl 

Vorm, visie… 

Visker Keukens 

Ik sta voor een moeilijke keuze hier bij het waterschap.
Plat of bruisend? Of toch maar met een smaakje?

Ik ben er nog niet helemaal aan uit. Maar u misschien wel?
Laat daarom vandaag uw stem horen voor een toekomst met 

droge voeten.
En als u dan toch in het stembureau bent, kies dan ook gelijk 

iemand voor de Provinciale Staten.

Pedro van Beers
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HELPT U  / HELP JIJ MEE?

Mijn naam is Chantal Huijbregts, geboren en getogen in Terheij-
den.  Ik heb uw hulp nodig. 
De maand juli en half augustus ga ik naar Tanzania om daar 
vrijwilligerswerk te verrichten. Ik ga me inzetten als Childcare 
Development worker. Het project is een tehuis voor tiener-
moeders die geen toekomstperspectief hebben. In het tehuis 
verblijven ze 11 maanden en wordt hen een beroep geleerd en 
worden ze ondersteund bij de verzorging van hun jonge baby’s/
kinderen. Er wordt hen een toekomst geboden. Het project kan 
elke euro gebruiken. Ik wil hier graag aan bijdragen... u/jij ook 
hoop ik.
Dat kan via www.doneeractie.nl/hulp-aan-tanzania/-72881.

OP HET NIPPERTJE
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.

In de wijk Hillen, Brabantstraat, Mr. Aalbersestraat, 
Huijgensstraat, Van Goorstraat, Polderstraat, 

Schepenhof, Antoniushof, Dorpsplein, Markstraat, 
Norbartstraat, Kleine Dreef, Markpoort, 

Slotje,  Thomashof
is momenteel geen bezorger.

Er liggen extra exemplaren bij bakkerij Jürgen en 
Carolien van Dongen en bij Toptiekske. 

Natuurlijk kunt u ook bellen naar 076 5932137.
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1. Chantal Huijbregts, 2.Cor Franken, 
3. Jan van Hamersveld, 4. Gerard van 
Vugt, 5. Elly Bloemendaal, 6. Toos van 
Boxsel, 7. Kees Fennema, 8. Matthijs 

Suijkerbuijk, 9. Tonny van Geel, 10. Peter 
Couweleers, 11. Frans Snoeren, 

12. Anita Dudok



1. Shu-kwan Man, 2. Susan de Smit, 3. Mark van der Zouwen
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