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  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 1104
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
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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
    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 
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:  12/04   
    grijs:  19/04
          Wagenberg groen:  31/03 
    grijs:  21/04
Ophalen oud papier  zie Gemeente Drimmelen  
    app,  afvalkalender
Ophalen plastic             Terheijden  12/04
    Wagenberg  31/03
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. en vr.. 14.30 - 17 .00 u,   
    wo.  12.30 - 17.00  u
Woonvizier   0162 - 679 800

OPHEFFINGSUITVERKOOP  “HET 
MULDERTJE” 

In oktober 1993 werd de eerste 
vestiging van “Het Muldertje” ge-
opend in de Hoofdstraat 9A in Ter-
heijden, als winkeltje voor nog nette 
en gangbare tweedehands kinder-

kleding en speelgoed. 
Door het grote aanbod aan verstelwerk werd de winkel al spoe-
dig opnieuw ingericht als coupeusewinkel, met stoffen, ritsen 
garens en diverse fournituren, maar ook nog steeds met wat 
kinderkleding en speelgoed.
In februari 2012 verhuisde de winkel naar de Hoofdstraat 72 in 
Terheijden en werd het assortiment fors uitgebreid met meer 
stoffen, breiwol, veel meer fournituren en later ook met baby-
kleding en accessoires.
De winkel van Mariëtte Mulder was niet alleen de plaats voor 
verstelwerk, maar ook de plaats waar klanten een persoonlijk 
verhaal konden delen en samen met Mariëtte konden huilen en 
lachen over van alles en nog wat.

Na jarenlange dienstverlening moeten wij, Joep Mulder en onze 
kinderen en kleinkinderen, huilen om het plotselinge overlijden 
van Mariëtte ten gevolge van longkanker. Eind vorig jaar had ze 
last van aanhoudende zware hoest en afnemende energie. Vol 
goede moed ging ze 16 februari jl. het ziekenhuis in om een 
longkwab weg te laten halen waar kanker in zat, maar de vele 
complicaties die in de drie weken daarna volgden hebben haar 
dusdanig verzwakt, dat ze op 7 maart jl. uitgeput was en geheel 
onverwacht overleed.
Omdat er de afgelopen jaren tevergeefs gezocht is naar een 
opvolgster, zijn wij nu genoodzaakt de winkel te sluiten en alle 
voorraad in de uitverkoop aan te bieden. Na ruim 29 jaar gaat 
de winkel dicht.
De uitverkoop zal plaatsvinden met gepaste korting op alle arti-
kelen,  alles moet weg.
De winkel zal op beperkte momenten geopend zijn voor klan-
ten en belangstellenden voor de uitverkoop.
De openingstijden zullen zoveel mogelijk op de toegangsdeur 
worden gepubliceerd, maar ook op Facebook en Instagram. 
Vooralsnog bent u welkom op donderdag- 13, vrijdag- 14 
en zaterdagmorgen 15 april van 9.00 uur tot 12.30 uur.  
Rest mij alle klanten en relaties, die de afgelopen periode kaar-
ten, apps, bloemen en e-mails hebben gestuurd, hartelijk te 
bedanken voor het getoonde medeleven. Wij hebben hier de 
nodige steun in mogen ervaren, maar de leegte die Mariëtte 
achterlaat is met geen pen te beschrijven.

VAN  ALLES  WAT
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KENNISMAKING MET BURGEMEESTER 
EN  WETHOUDER
St. Dorpsraad  Wagenberg

Burgemeester Boy Scholtze 
spoedt zich momenteel van de ene 
bijeenkomst naar de andere om 
kennis te maken met de inwoners 
van Drimmelen en haar verenigin-
gen. Deze avond waren wij, Stich-
ting Dorpsraad Wagenberg, aan 
de beurt. Tevens hebben we deze 

avond kennisgemaakt met de nieuwe wethouder Tim Simons 
(VVD). 
Kennismaking met de burgemeester
De kennismaking was kort vanwege zijn beperkte tijd omwille 
van meer verplichtingen, dus werden er nog geen inhoudelijke 
zaken besproken. Scholtze kent de uitdagingen van een kleine 
gemeenschap om hierin de leefbaarheid hoog te houden. 
Wel gaf hij nog een kleine toelichting op de komst van de Oe-
kraïense vluchtelingen die in een brief is aangekondigd. De 
(boot)locatie in Lage Zwaluwe wordt omgezet naar een aantal 
vaste locaties binnen de gemeente en hierbij is o.a. ook locatie 
Thijssenweg in beeld waar nu arbeidsmigranten verblijven. 
Verdere inhoudelijke discussie en uitwerking zal op een ander 
moment plaatsvinden.
Kennismaking met wethouder Tim Simons en bespre-
king Elzenpark
Deze kennismaking vond op verzoek van de dorpsraad plaats. 
Wethouder Simons heeft o.a. woningbouw in zijn portefeuille. 
Dit onderwerp staat al sinds de oprichting van de dorpsraad op 
onze agenda. Vooral de ontwikkelingen rondom het Elzenpark 
volgen wij aandachtig. Zoals wellicht bij u bekend zijn er enkele 
bezwaarschriften ingediend. Deze liggen nu voor een beroeps-
procedure bij de Raad van State. We moeten nu eerst op de da-
tum van de hoorzitting wachten waar uitspraak op de bezwaren 
zal plaatsvinden. Dit wordt in de loop van dit jaar verwacht. De 
gemeente heeft vertrouwen in een gunstige uitspraak en als dat 
inderdaad zo is dan kan er gestart worden met de definitieve 
ontwikkeling van plan Elzenpark, mede omdat na de uitspraak 
van de RvS geen verder beroep meer mogelijk is. Tevens worden 
er geen problemen rondom stikstofregels verwacht. 
Ook de andere bouwprojecten (Hofstad, Nieuwstraat, Vogel-
straat) zijn ter sprake gekomen. Al deze plannen liggen geheel 
of gedeeltelijk binnen de (milieu)geurcirkels hetgeen de plannen 
moeilijk maar niet onmogelijk maakt. Zodra hier een oplossing 
voor is kan ook met deze projecten verder gewerkt worden. 
De wethouder heeft toegezegd op niet al te lange termijn op-
nieuw aan te sluiten bij onze vergadering en vinger aan de pols 
te houden rondom de voortgang van de Wagenbergse bouw-
projecten.
Toekomst Plexat
Er is onduidelijkheid hoe het beheer van Plexat er in de toe-
komst gaat uitzien. Wat dat betekent voor de openstelling en 
exploitatie van dit dorpshuis is nog onzeker.
Er wordt een dorpsvisie opgesteld door de gemeente voor het 
centrum van Wagenberg. Dit staat op de politieke agenda.  Voor-
stellen, gedachten en een goede communicatie hierover kunnen 
vooraf besproken worden met de gemeente. St. Dorpsraad zal 
hiervan gebruik maken.
Bedrijventerrein
Er is behoefte aan ca. 5 hectare bedrijventerrein uitbreiding in 
de gemeente Drimmelen. De Thijssenweg is hierbij ook een mo-
gelijke locatie.

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

MEUBELS OP MAAT, KEUKENS, INTERIEURTIMMERWERK MEUBELS OP MAAT, KEUKENS, INTERIEURTIMMERWERK 
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LEKKERS VOOR PASEN
VAN MARJA'S ZUIVELIJS

IJSTAARTEN

WECKPOTJES

Aardbei -Vanille Chocolade -Brownie

Aardbei -Vanille
Mango - Meringue

Chocolade - Brownie
€2,95 (statiegeld €1)

IJstaarten 8 personen €21,50

Iets bestellen? Dat kan via 
 www.zonzeelzuivel.nl/webshop of 

06-14544888
Moerdijkseweg 1 - Terheijden
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Andere werkwijze St. Dorpsraad
Zoals eerder vermeld willen we als St. Dorpsraad naar een 
andere werkwijze. Inmiddels is er een concept van de nieuwe 
werkwijze opgesteld. Hierin hebben we de missie en de visie 
beschreven die we als dorpsraad willen uitdragen. Het concept 
is besproken en wordt verder uitgewerkt. 
Er is al wel een groep aan de slag om op korte termijn de com-
municatie met de bewoners van Wagenberg te versterken. Dit 
zal gaan via verschillende digitale kanalen zoals Facebook, In-
stagram, WhatsApp-groepen en een vernieuwde website. Zodra 
deze operationeel zijn zullen we dat melden.
Wat gebeurt er intussen wel
We kunnen tevreden zijn met de vernieuwde Onderdijk. Deze 
ziet er goed uit. Ook de bewoners zijn erg tevreden.  Alleen de 
borden “fietsstraat” ontbreken nog, maar dat wordt op korte 
termijn opgelost.
En hebben we ook al gelet op de nieuwe fraaie straatverlich-
ting in de Dorpsstraat? Een compliment hiervoor richting de 
gemeente.   
Volgende vergadering
De volgende vergadering van St. Dorpsraad Wagenberg zal 
plaatsvinden op woensdag 10 mei 2023 en wordt gehouden 
in Plexat. We beginnen om 20.00 uur en iedereen is van harte 
welkom. 
Noteer ook vast in uw agenda: Jaarvergadering 7 juni 2023. 
Nader bericht volgt.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Vanaf deze week wordt de program-
mering van Omroep Drimmelen gewij-
zigd. Tot nu toe werd het programma 
van onze wekelijkse TV-uitzending op 
woensdagavond 19.00 uur ververst.  Vanaf nu zal deze verversing 
ingaan op vrijdagavond om 19.00 uur. Daarna zal de programme-
ring iedere vrijdagavond worden gewijzigd.  
Ook onze wekelijkse nieuwsrubriek krijgt een andere outlook 
en de naam 42Actueel verandert in Drimmelen Actueel.
Vanaf 31 maart 19.00 uur zendt Omroep Drimmelen beelden 
uit van:
Drimmelen Actueel
Deze week de 1e aflevering van onze nieuwsrubriek in een 
nieuw jasje. Iedere week korte nieuwsflitsen van lopende ac-
tiviteiten 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.
Bijzondere hobby’s – miniatuur taxi’s

Voor onze serie ‘Bijzonde-
re Hobby’s’ ging verslaggever 
Joost Pieterman dit keer op 
bezoek bij onze vrijwilliger 
Marcel Raafs. Hij verzamelt al 
jaren miniatuur taxi’s en heeft 
inmiddels een indrukwekkende 

verzameling. Hij vertelt er enthousiast over en natuurlijk laten 
wij ook zijn verzameling zien. 
Over smaak valt….
Het muziekprogramma, waarin 
inwoners van onze gemeente 
vertellen over hun favoriete 
muziek. De presentatie wordt 
gedaan door Johan Marijnissen. 
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Tijdens de uitzending worden ook muziekfragmenten getoond. 
In deze uitzending zijn we te gast bij Corine Polak uit Drimme-
len.
Muziek in de regio-100 jaar Concordia

Fanfare Concordia uit Hooge 
Zwaluwe werd op zaterdag 17 
maart 1923 opgericht en be-
staat dus 100 jaar. Reden voor 
een feestje, dus kon een jubile-
umconcert in Zaal Concordia 
niet ontbreken. Wij laten u in 

deze uitzending een fragment zien uit het concert.
Halfvasten

Op zondag 19 maart was het 
halfvasten ofwel Laetare (La-
tijn voor Verheug U). Op deze 
zondag werd gevierd dat de 
vastentijd halfweg is en dat 
(over drie weken) het paas-
feest in aantocht is. Vanaf de 

negende eeuw had deze zondag een feestelijk karakter. In een 
aantal plaatsen waar een oude carnavalstraditie bestaat, wordt 
met halfvasten een carnavalesk feest gevierd. Ter gelegenheid 
van halfvasten laten we u beelden zien van het afgelopen car-
navalsfeest.
Dorpsgericht werken - Fietsmaatjes

Iedere maand kunt u kijken 
naar onze rubriek Dorpsge-
richt werken. Dorpsgericht 
werken gaat om het bevorde-
ren van leefbaarheid, veiligheid 
en sociale betrokkenheid. Co-
ordinator Lilian Lambrechts zal 

u in deze rubriek voorzien van informatie over actuele zaken die 
hiermee samenhangen. Dit keer heeft zij een gesprek met Jenny 
van Schooten (Fietsmaatjes Made) en Margot Pelders (Fietsma-
tjes Oosterhout).
Samenvatting Snertconcert 

De slagwerkgroep van Har-
monie- en Tamboerkorps St. 
Caecilia uit Made verzorgde 
op 5 maart in Fletcher Ho-
tel-Restaurant De Korenbeurs 
een snertconcert. We konden 
genieten van een bijzonder 

concert, maar ook van verse, huisgemaakte erwtensoep. Aan dit 
concert verleenden ook het Malletkorps uit Wouw en de slag-
werkgroep van Muziekvereniging Alliance uit Lage Zwaluwe hun 
medewerking. Wij laten u een samenvatting zien.

NIEUWS  VAN DE ADVIESRAAD SOCIAAL 
DOMEIN

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert 
burgemeester en wethouders over het be-
leid rond de Maatschappelijke Ondersteu-
ning, Werk en Inkomen en Jeugd.
In de bijeenkomst van maart werden o.a. 
de volgende onderwerpen besproken:

Leden
De ASD Drimmelen vergadert iedere maand op af te spreken tijd 
en plaats. De werkgroepen vergaderen wanneer dat nodig is. De 
Adviesraad zou graag met mensen in contact komen die interes-
se hebben om mee te denken in de raad en/of een werkgroep. 

18 jaar
De Adviesraad vraagt de gemeente extra 
voorlichting te geven aan jongelui die 18 jaar 
worden. Zodra tieners 18 jaar worden komt 
er heel wat op hen af. Er zijn gemeenten die 
bv. een felicitatiekaart of een brochure stu-
ren. Die informatie is bedoeld om te voor-
komen dat jongelui in de problemen komen.  
Zorgpremie
In een aantal gemeenten kunnen mensen met een handicap en 
chronisch zieken een beroep doen op een tegemoetkomings-
regeling voor de zorgpremie. Er zijn grote verschillen tussen 
de gemeenten in ons land als het om de hoogte van de tege-
moetkomingsregeling gaat. In Drimmelen is er voor mensen met 
een minimum inkomen een collectieve ziektekostenverzekering 
afgesloten. Verder is er een maatwerkvoorziening voor meer-
kosten voor chronisch zieken of gehandicapten.
Wmo-WLZ
Er kan zich een situatie voordoen dat iemand 24 uur per dag af-
hankelijk is van zorg en ondersteuning. Een aanvraag WLZ (Wet 
Langdurige Zorg) zou dan zeker op zijn plaats zijn. 
Als een dergelijke aanvraag zich gaat voordoen is het van be-
lang dat de aanvrager duidelijkheid wordt geboden om te ko-
men tot een beslissing. Een WLZ-indicatie is levenslang geldig.  
Armoede en energietransitie
De Adviesraad vroeg hoeveel gezinnen in Drimmelen in aan-
merking kwamen voor de energietoeslag. Deze toeslag is in 
2022 aan 770 gezinnen in Drimmelen uitgekeerd. Er zijn andere 
voorzieningen waar inwoners gebruik van maken: zo zijn er bv. 
50 gezinnen bij de voedselbank. Ook werd 504 keer hulp van 
Leergeld aangevraagd en 39 keer werd schuldhulpverlening in 
2022 ingezet.

Na een prachtig leven is mijn man, 

onze vader en opa overleden 

 

KEES MICHIELSEN 

 

* 25 - 2 - ’38    Ϯ 23 - 3 - ’23 

 

Jopie Michielsen – Van der Steen 

kinderen en kleinkinderen 

 

De uitvaartdienst zal plaatsvinden  

op vrijdag 31 maart om 11.30 uur 

in de Sint Antonius Abtkerk te Terheijden 
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 Wat de woningaanpassingen betreft voor de energievraag stelt de 
“Werkgroep Transitie” voor om eerst te kijken naar huishoudens 
met kinderen en lage inkomens in slechte koop- of huurwonin-
gen. Dan de andere huishoudens met een laag inkomen in slechte 
huur- of koopwoningen en tot slot pas naar andere groeperingen. 
Wil je meer weten?
Neem dan contact op met de voorzitter van de ASD via tel. 06  
51055721 of via info@asd-drimmelen.nl of kijk op de website 
www.asd-drimmelen.nl.

FOTO  VAN DE MAAND

Dit is de foto van de maand maart van fotoclub 
Dinasa. 
De fotograaf is Frank van der Sanden.

DE STELLING IS  WEER HERSTELD 
Jij kan ook meedoen als vriend van de Molen de Arend

Een van de oudste en meest markante 
gebouwen in Terheijden is Molen De 
Arend. De stellingmolen is van 1742. 
De molen is jarenlang in eigendom 
van de gemeente geweest, maar sinds 
2016 is Stichting Molen De Arend ei-
genaar van de molen. Het doel van de 

Stichting is de molen in stand houden, maar ook daadwerkelijk 
laten werken en draaien. Onze huurders van de molenwinkel 
Adri en Marijna zorgen er met hun team voor dat de molen nog 
steeds maalt en dat de producten in de molen verkocht worden.
Wie zijn wij?
Om iedere vereniging of stichting draaiende te houden zijn vrij-
willigers nodig. Dat is vaak zoeken naar een speld in een hooi-
berg. De Stichting heeft een vrij nieuw bestuur dat vol enthousi-
asme er voor zorgt dat de molen behouden kan blijven. Herman 
Schipper is nog steeds actief als molenaar en is onze secretaris. 
Ook Adri Kamp, de molenaar, maakt deel uit van het bestuur 
en heeft veel creatieve ideeën. Frank Dijksterhuis gebruikt zijn 
kennis uit het vastgoed en accountancy voor het voortbestaan 
van de molen. Onze meest verse bestuursleden zijn ook echte 
Molenstraatbewoners. Marcel van Hooijdonk is onze penning-
meester en weet veel van financiën en daarnaast ook het nodige 
van bakken.  Jan-Willem Stoop is de voorzitter van het clupke 
en brengt wat bestuurlijke ervaring mee en bakt steeds betere 
pannenkoeken. We werken allemaal met passie en plezier om de 
molen te laten draaien.
Wat komt daar bij kijken?
Voor de molen hebben we een onderhoudsplan en doen we 
regelmatig inspecties om te kijken welke onderdelen onderhou-
den moeten worden. Onlangs hebben we de stelling (het grote 
terras rondom de molen, waar je een mooi uitzicht hebt over 

 

Visker Keukens 

Bredaseweg 53 

4844 CK Terheijden 

076 593 49 49  

info@viskerkeukens.nl 

www.viskerkeukens.nl 

Vorm, visie… 

Visker Keukens 
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het dorp) grotendeels laten ver-
vangen. De stelling is verstevigd, 
deels geverfd en veilig gemaakt 
en kan er weer tegen. We weten 
dat we op termijn meer uitga-
ven gaan doen om de molen vei-
lig en draaiende te houden dan 
dat we inkomsten binnen krij-
gen. Binnenkort staat er schil-
derwerk op het programma, 
hopelijk met een lokale schilder. 
Wat gaan we doen?/Samen-
werking met de Buffel

We gaan in ieder geval onze huidige donateurs/vrienden van de 
molen in het zonnetje zetten door ze te verrassen met de nieu-
we lederen viltjes/drankonderzetters van onze molen. Deze zijn 
ook te koop bij de molen zelf en hebben we tegen een mooie 
prijs af kunnen nemen van de Buffel Lederwaren Atelier in Ter-
heijden. We zijn blij met deze samenwerking met de Buffel, een 
mooi ambachtelijk bedrijf in ons dorp wat 
lederen kwaliteitsproducten maakt. Een 
lokale win-win situatie dus.
Voor bedrijven wordt het mogelijk om de 
molen (met ANBI-status) te sponsoren. 
De pakketten zijn in ontwikkeling,  maar 
hierbij moet je denken aan een klein be-
drag per jaar, met een leuke welkomstat-
tentie tot een pakket met een jaarlijkse rondleiding en vermel-
ding op onze site en de op te zetten “wall of fame”. Op deze 
manier proberen we ook meer verbinding te krijgen tussen de 
molen en de lokale bedrijven. Stuur voor meer informatie een 
mail via onze website of bel met onze voorzitter 06 19975969.
Ook willen we weer wat activiteiten op touw gaan zetten. Idee-
en zijn er al en aan de voorbereiding wordt gewerkt.
Vriend van de molen worden?
Voor € 25,- per jaar ben je vriend van de molen en ontvang je 
een welkomstpakket. Je zorgt er voor dat de molen behouden 
blijft. Jullie steun is van harte welkom en hard nodig. Want wat 
zou Terheijden zonder molen zijn. Ons volkslied klinkt ook ge-
lijk een stuk minder. De Schans en de ….. , de Merk en de kerk. 
Aanmelden kan via www.stichtingmolendearend.nl. Links boven 
vind je bij menu de button  “lid worden”.
Jan-Willem Stoop, Stichting Molen De Arend

GRATIS  ADVIES EN ONDERSTEUNING 
SPREEKUUR  SENIORWEB 

Iedere dinsdagmiddag 
van 13.30 uur tot 15.30 
uur ben je welkom op 
het gratis spreekuur van 

SeniorWeb in de huiskamer D’n Hartel aan de Hoofdstraat 2 in 
Terheijden (voormalige pastorie).
Je kunt dan terecht met al je vragen / problemen over het gebruik 
van je smartphone (I-Phone), tablet (I-Pad) computer, laptop en 
meer. Ook voor vragen over het omgaan met internet, e-mail 
etc. alsook de digitale loketten van o.a. de overheid (DigiD) ben 
je van harte welkom. Het spreekuur is een samenwerking tussen 
Surplus Welzijn en SeniorWeb Terheijden. Een afspraak en/of lid 
zijn is niet nodig. Vrijwilligers van SeniorWeb staan je tijdens dit 
spreekuur te woord en helpen je op weg. Neem gerust je appa-
ratuur mee en vergeet de snoeren niet.  
Graag tot ziens en vriendelijke groet, Jan van Vliet, John Huij-
bregts en Jacques Raats (vrijwilligers SeniorWeb Terheijden).

Kijk ook eens op www.seniorweb.nl/terheijden  / seniorwebter
heijden@gmail.com of bel 06 22324517.

MANTELZORGCAFÉ

In samenwerking met 
mantelzorgmakelaar Sas-
kia de Wit organiseert 
SWO een mantelzorgca-
fé. Heb je veel zorg- en 

regeltaken of dreig je overbelast te raken? Dan kan een mantel-
zorgmakelaar jou helpen! Je krijgt tij-
dens het Mantelzorgcafé informatie 
over wat een mantelzorgmakelaar 
kan betekenen voor jou als mantel-
zorger.
Datum: Dinsdag 30 mei 
Tijd: 19.30 – 20.30 uur (inloop vanaf 
19.15 uur)
Locatie: Het Witte Kerkje, Hoofd-
straat 1 Terheijden
Deelname: Meedoen is gratis. Aanmelden is verplicht via info@
swodrimmelen.nl.

TRENDS  VRIJWILLIGE INZET 2023

Benieuwd naar welk vrijwilli-
gerswerk populair is en wordt? 
De grootste stijgers en dalers in 
vrijwilligerswerk? Hoe vrijwil-
ligers meer willen doen? Of er 
nou écht een vrijwilligerstekort 
is?  Wat de grootste uitdagingen 
zijn voor vrijwilligersorganisa-
ties? 
‘NLvoorelkaar’ heeft ook dit 
jaar alle trends in vrijwillige 
inzet handig gebundeld in één 
e-book. Gebaseerd op het grootste vrijwilligersonderzoek van 
Europa.
Ook nieuwsgierig? 
Kijk dan op swodrimmelen.nl/trends-vrijwillige-inzet-2023.

ALZHEIMERCAFÉ DRIMMELEN

Thema:  Blijven meedoen met dementie
Leven met dementie betekent kijken naar wat nog 
wél kan. 
Veel mensen met dementie willen graag blijven 
meedoen in het dagelijks leven. Zij en hun naasten 
hebben behoefte aan passende ondersteuning en 
activiteiten. Wat is mogelijk?

We gaan hierover in gesprek met deskundigen waaronder Con-
ny van der Schriek van Zorgboerderij “Levensvreugde”.
U bent van harte welkom.
Wanneer? Dinsdag 18 april 2023
Waar? Seniorenpartner De Wijngaerd, Cyclaamstraat 2A, 4921 
JC Made
Meer informatie: José van de Laar, coördinator Alzheimer 
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café.  T 06 53346206
Hoe laat? Inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, einde 21.30 uur
De entree is gratis. De koffie staat voor u klaar!
Heeft u geen vervoer naar het Alzheimercafé te Made?
Dan kunt u gebruik maken van AutoMaatje. Dit kunt u aanvra-
gen via automaatje@swodrimmelen.nl of via  T 0162  748739. 
Belangrijk hiervoor is dat u ingeschreven staat bij AutoMaatje.

BEZOEK  VAN DE COMMISSARIS (1)

Van 1896 tot 1925 zijn aantekeningen bewaard van de commis-
saris van de Koning van onze provincie, baron Van Voorst tot 
Voorst, over de bezoeken die hij heeft gebracht aan de gemeen-
te Terheijden. Daarin maakt hij melding van de contacten die 
hij had met de gemeentebestuurders en met sommige andere 
personen, zoals de notaris en de pastoor.  Vele aantekeningen in 
deze verslagen gaan over de sociale toestand destijds en geven 
daar een aardig beeld van.
“Den 30 Mei 1896 bezocht ik de gemeente Terheijden. Ik reed 
van Breda per rijtuig naar deze gemeente, en kwam daar om-
streeks negen uur aan. De hele 
gemeente had gevlagd; voor 
het raadhuis stond de harmo-
nie met haar beschermheer, 
notaris Wolters. Op het rijk 
met groen versierde raadhuis 
vond ik B. en W. Na de audi-
entie bezochten we de katho-
lieke kerk, een mooie gothieke 
kerk uit de vijftiende eeuw. 
Na geruime tijd in handen van 
protestanten te zijn geweest, 
en gedeeltelijk door hen te zijn 
verknoeid geworden, zijn de 
katholieken weer in het bezit 
getreden en hebben de kerk 
gerestaureerd en zeer mooi in 
orde gebracht. 
Daarna ging ik naar de openbare school, waar ik een les na-
tuurkunde bijwoonde. Terwijl ik door de andere klassen liep, en 
mij in de laagste klasse een ogenblik ophield, had het hoofd de 
kinderen uit de andere klassen in den gang opgesteld en liet mij 
een Wilhelmus toezingen. 
Toen ik des avonds van Made over Wagenberg en Terheijden 
naar Breda terugreed, vond ik in Wagenberg de harmonie opge-

EN  TOEN GEBEURDE.....

Buitengewoon
genieten!

Meerberg 10 - Oosterhout NB
www.dekleineabtshoeve.nl

06-43275110

Eetcafé
check 

dekleineabtshoeve.nl
voor actuele

openingstijden

Camping
365

dagen per
jaar open

kom lekker 
steengrillen
alleen op reservering

 

 
 

 Jaarlijks onderhoud van uw Remeha CV Ketel. 

               

Ook voor diverse andere merken cv ketels -  
warmwater apparatuur kunt u bij ons terecht voor 

storingen of onderhoud. 
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steld om mij nog een serenade te brengen. Ik onderhield mij een 
ogenblik met wethouder Biestraten, die te Wagenberg woont 
en wiens werk het was dat daar de harmonie speelde, en den 
pastoor de heer Roels. In Terheijden vond ik de hele bevolking 
voor de huizen of op straat om mij nog eens te begroeten.”
In 1900:  “Ongeveer 30 pee-meiden uit Wagenberg werken op 
de suikerfabriek in Breda. Zij blijven de hele week daar en wo-
nen in keten. Ze werken afwisselend bij ploegen en keren za-
terdagsavonds naar Wagenberg terug. Hun werk bestaat in het 
vullen der manden bij het lossen van de schepen. In de fabriek 
worden geen vrouwen te werk gesteld. Ook op de suikerfabriek 
te Zwartenberg werken onder dergelijke omstandigheden vele 
pee-meiden uit Wagenberg.”
In dit verslag worden nog enkele andere grote bedrijven in de 
directe omgeving genoemd:  “Op de luciferfabriek te Teteringen 
(nu Breda langs de spoorlijn) werken +30 personen, meestal 
jongens en meisjes beneden de 16 jaar; zij gaan om 5 uur ‘s 
ochtends van huis en komen ‘s avonds om 8 uur weer terug. 
De suikerfabriek ‘Zwartenberg’ ligt op de grens van 3 gemeen-
ten:  Terheijden, Etten-Leur en Zevenbergen. De houtzagerij van 
Aerden ligt in diezelfde buurt, uitsluitend op grondgebied van 
Terheijden.” 
Wordt vervolgd.
Johan van der Made

MAX  VITAAL
Drimmelen moedigt 55-plussers aan om fit en actief te 
blijven 

De gemeente Drimmelen slaat de handen 
ineen met Max Vitaal. Max is het fictieve 
boegbeeld van het gelijknamige sport- en 
cultuurstimuleringsproject dat in mei van 
start gaat. Het project moedigt senioren 
aan om fit en actief te blijven door hen 

op een laagdrempelige - en vaak gratis - manier kennis te laten 
maken met sportverenigingen en cultuurinstellingen in de ge-
meente. 
Max Vitaal is een logisch gevolg van de succesvolle stimulerings-
projecten Sjors Sportief en Sjors Creatief waarbij kinderen de 
kans krijgen om vrijblijvend sport- en creatieve activiteiten te 
ontdekken. 
Dankzij Max Vitaal krijgen 55-plussers voortaan dezelfde kans, 
maar dan vooral om fit en actief te blijven. Wethouder Harry 
Bakker is enthousiast over dit project: “Bewegen en sporten is 
belangrijk voor je gezondheid, zeker als je ouder wordt! Vereni-
gingen, sportscholen of buurtsportcoaches kunnen daarbij hel-
pen. Hopelijk draagt Max Vitaal bij aan het brede sportaanbod 
dat de gemeente Drimmelen heeft.”
Kennismaken met sport en cultuur
Max Vitaal is een initiatief van de gemeente Drimmelen in sa-
menwerking met de regionale sportverenigingen, cultuurorgani-
saties en andere activiteitenaanbieders, vertelt Tasha van Dam, 
buurtsportcoach in de gemeente Drimmelen.  “Max Vitaal maakt 
het voor 55-plussers mogelijk om het veelzijdige aanbod aan 
sport- en cultuuractiviteiten in onze gemeente te ontdekken. 
Zónder dat ze meteen lid hoeven te worden.”
De Sjors-formule
Max Vitaal is onderdeel van de Sjors-formule. Die heeft zich in 
ruim 120 gemeentes in Nederland al bewezen. Een gebruiks-
vriendelijk digitaal inschrijfsysteem zorgt ervoor dat inwoners 

zich heel eenvoudig - en vaak gratis - kunnen inschrijven voor 
kennismakingslessen bij een sportvereniging of cultuurinstelling. 
Tegelijkertijd biedt het de aanbieders van sport en cultuur een 
uitgelezen kans om nieuwe (senioren)leden aan zich te binden.
Proeflessen en activiteiten aanmelden
Het aanbod wordt gepresenteerd in het Max Vitaal-boekje, dat 
55-plussers binnenkort ontvangen. “Om de inwoners een zo 
veelzijdig mogelijk aanbod te bieden, roepen we sportverenigin-
gen en cultuurinstellingen op om zich bij dit mooie project aan 
te sluiten”, aldus Van Dam. “Op de website www.maxvitaal.eu 
kunnen ze hun proeflessen en activiteiten heel eenvoudig aan-
melden. Hopelijk doen ze dat de komende weken massaal, zodat 
we dit project met elkaar tot een groot succes kunnen maken.”
Let op:  aanmelden kan tot 12 april.

KUNSTENAARS GEZOCHT  VOOR 
EXPOSITIES ZOMER 2023 
in zaal ‘De Abt’ in Terheijden

Stichting Behoud de Antonius Abt op 
zoek naar exposanten voor tijdens de 
openstelling van het gebouw in de zo-
mermaanden
Ook dit jaar opent Stichting Behoud de Anto-
nius Abt in de maanden juni tot en met sep-
tember iedere zaterdagmiddag de deuren van 

de Antonius Abt in Terheijden. Van 13.00-16.30 uur kan iedereen 
gratis een kijkje komen nemen in dit bijzondere monumentale 
gebouw.  Voor tijdens deze middagen is de stichting op zoek 
naar amateurkunstenaars die hun werk willen exposeren in zaal 
‘de Abt’.  Heeft u interesse om te exposeren? Stuur dan een 
mailtje naar stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com.
Geschiedenis, rondleiding en mogelijkheid toren be-
klimmen
Sinds 2020 organiseren de vrijwilligers van Stichting Behoud 
de Antonius Abt de zomeropenstelling en wordt er met veel 
plezier teruggekeken op voorafgaande edities. Tijdens deze 
zaterdagmiddagen wordt de bijzondere geschiedenis van het 

OPROEPEN

Een van de kunstexposities in zaal ‘de Abt’ die tijdens 
een eerdere zomeropenstelling te zien was.
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toonaangevende gebouw in Terheijden gedeeld met bezoekers. 
Hieronder valt ook het verhaal van de unieke afscheidingswand 
waardoor het monumentale gebouw voorlopig behouden is ge-
bleven voor het dorp.
Behalve de geschiedenis is er op zaterdagmiddag ook ruimte 
voor exposities van amateurkunstenaars. De tentoonstellingen, 
van foto’s tot schilderijen en van keramieken werken tot teke-
ningen, komen goed tot hun recht in de open ruimte van zaal ‘de 
Abt’. Daarnaast zijn er tijdens de openstelling ook rondleidingen 
mogelijk van een van de gidsen. Iedere eerste zaterdag van de 
maand biedt Stichting Behoud de Antonius Abt ook het beklim-
men van de toren aan. Bezoekers kunnen zo het oudste 
gedeelte van de Antonius Abt zelf ervaren! 
Kunst exposeren? Meld je aan
Bent u (amateur)kunstenaar uit de buurt en lijkt het u leuk uw 
werk te exposeren in zaal ‘de Abt’ tijdens een van de zater-
dagmiddagen in de maanden juni t/m september 2023? Stuur 
dan een e-mail naar stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com. 
Vermeld in deze e-mail uw naam, telefoonnummer en het soort 
kunst dat u wil exposeren. 
Maak uw interesse kenbaar vóór 26 april, dan neemt Stichting 
Behoud de Antonius Abt contact met u op.

FOTOCLUB DINASA

Tijdens de bei-
de paasdagen 
(zondag 9 en 
maandag 10 
april) expo-

seren de leden van fotoclub 
DINASA in Wagenberg.  Zij 
tonen hun werk van het afge-
lopen jaar,  zo’n 120 foto’s.
Iedereen is welkom om onze 
expositie te bezoeken.
De locatie is “Bij Bas”, Dorps-
straat 26 in  Wagenberg.
Openingstijd:  van 11 tot 17 
uur op beide dagen.

GROOT GROEN FEEST

Wij zijn een initiatiefgroep die samen een duurzame, sociale 
eco-wijk willen realiseren.  Afgelopen jaar namen wij deel aan 
het Groot Groen Feest in Made. Dit jaar zijn we er weer bij, 
nu in  Terheijden. De duurzaamheidsmarkt is gekoppeld aan het 
thema 25 jaar Gemeente Drimmelen. 
Op dit thema willen wij graag inspelen. Duurzaam bouwen:  
Toen, nu en straks in de toekomst.
Kom kijken en laat je inspireren. 
Tot ziens op 15 april in Terheijden of kijk eens op onze website 
www.ecowijkdrimmelen.nl.

UITGAAN

Matrassen  Boxsprings  Kussens  Dekbedden  Hoeslakens

Molenstraat 10

4844 AN Terheijden

076 593 15 77

engelslaapcomfort.nl
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ZORGTOESLAG  VAAK NIET  AANGEVRAAGD 

Uit mijn praktijk bij het in-
vullen van belastingaangiften 
blijkt ook dit jaar weer dat 
veel mensen zorgtoeslag 

mislopen (en soms ook huurtoeslag). In 2022 en 2023 zijn de 
inkomens- en vermogensgrenzen om in aanmerking te komen 
voor zorg- en huurtoeslag flink verhoogd. Dit mede met de be-
doeling om meer mensen te compenseren voor de gestegen 
prijzen. Het blijkt dat velen dit niet weten en dus toeslagen mis-
lopen, met name zorgtoeslag. Onlangs bleek een echtpaar zo 
maar in 2022 € 51,- en in 2023 € 103,- per maand te krijgen!
Er wordt vaak gedacht: “ Ik heb het nog nooit gehad, dus zal 
het voor mij wel niet van toepassing zijn want mijn inkomen 
is nauwelijks veranderd!” Juist ook ouderen met een beperkt 
pensioen kunnen hun inkomen aanvullen door te toetsen of ze 
in aanmerking komen.
Voor de zorgtoeslag wordt in 2023 met een verzamelinkomen 
gerekend van € 38.520,- (was in 2022 € 31.998,-) voor alleen-
staanden en van € 48.224,- (was in 2022 € 40.944,-) voor sa-
menwonenden. U ziet een forse stijging in 2023!
Verzamelinkomen is het bruto jaarinkomen minus een aantal 
aftrekposten. Doet u belastingaangifte dan kunt u het verzamel-
inkomen daarin aflezen. Het is vrijwel altijd verstandig aangifte 
te doen. Door een slimme verdeling van aftrekposten en vermo-
gen tussen partners is veelal belasting terug te krijgen.
Voor de zorgtoeslag geldt ook een vermogenstoets; uw vermo-
gen (meestal alleen spaartegoeden) mag niet hoger zijn dan 
€ 127.582,- voor alleenstaanden en € 161.329,- voor samenwo-
nenden. De eigen woning telt niet mee als vermogen.
Heeft u nog geen toeslagen en doet u belastingaangifte kijk dan 
gelijk bij belastingdienst-toeslagen en vraag de toeslagen aan. 
Dat kan nog vanaf 1 januari 2022. U ziet dan direct of u in aan-
merking komt voor 2022 en 2023.
Graag help ik u vrijblijvend bij een eerste check.
Jan  Vonk,  janvonk1946@ziggo.nl.

BURGEMEESTER BOY SCHOLTZE MAAKT 
KENNIS MET DE SKOD-SCHOLEN

Hoe zien de zes basisscholen van SKOD 
eruit? Wat is hun visie? Hoe wordt het 
onderwijs vormgegeven? Wat hebben 
de scholen gemeen en waarin verschil-
len ze? Met welke uitdagingen hebben 
ze te maken? Deze en andere vragen 

stonden centraal tijdens het ‘dagje SKOD’ dat Stichting Katho-
liek Onderwijs Drimmelen voor burgemeester Boy Scholtze 
had georganiseerd op woensdag 1 maart. 
Olivier  Vermeulen, bestuurder SKOD, haalde burgemeester Boy 
Scholtze en wethouder Jürgen Vissers (onderwijs) op en maakte 
met hen een rondje langs de zes basisscholen van Stichting Ka-
tholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD). Achtereenvolgens be-
zochten ze Zonzeel, De Zeggewijzer, Den Duin, ‘de lage weide’, 
De Stuifhoek en De Elsenhof. 
Voorlezen aan groep 3
Na een warm welkom op basisschool Zonzeel sprak directeur 
Paul Noorman over de visie ‘samen leren, samen groeien’, maar 

ook over de samenwerking met de naastgelegen bibliotheek 
en het werken met de leesbevorderingspakketten.  Tijdens de 
rondleiding werd aandacht geschonken aan de inpandige toi-
letten in de klaslokalen, de tafels en de in hoogte verstelbare 
stoelen en de flexibele schuifwand bij de gymzaal waardoor een 
grote ruimte voor bijvoorbeeld optredens kan worden gecre-
eerd. De rondleiding eindigde in groep 3 waar de burgemeester 
voorlas uit het boek ‘Mag ik meedoen?’. Hij betrok de kinderen 
bij het verhaal en kreeg dan ook een groot applaus. 
In welzijn leren
Aansluitend werd De Zeggewijzer bezocht.  “In welzijn leren 
en werken staat bij ons centraal. Veiligheid, eigenheid, zelfver-
trouwen en zelfstandigheid zijn onze kernwaarden”, vertelde 
directrice Marleen van Kooten. Op woensdag komt op De 
Zeggewijzer de SKOD-klas (voorheen plusklas) bijeen, een klas 
voor kinderen van alle SKOD-basisscholen met een hoog ont-
wikkelingspotentieel. In de SKOD-klas waren de kinderen ge-
start met het thema ‘green screen’. “Zou de ambtsketen van de 
burgemeester ook te zien zijn op een green screen?” vroeg de 
leerkracht. Dat wilden de kinderen graag ontdekken. De burge-
meester hield de ambtsketen vast en was zo enkele seconden 
te zien in een filmpje. Tijdens de rondleiding was er aandacht 
voor het muzieklokaal, het leerplein, de kleuterlokalen en het 
peuterlokaal. 

Maatjes lezen 
Het SKOD-rondje werd voortgezet in Made waar basisschool 
Den Duin werd bezocht. “Het was een heel fijn bezoek. We be-
spraken het motto ‘school maak je samen’”, vertelde directrice 
Henriëtte Platjouw. Ook maakte de burgemeester kennis met 
het ‘maatjeslezen’ waarbij kinderen van groep 8 samen lezen 
met kinderen van de onderbouw. 
Vergroening schoolplein
Directielid Bo Verschuuren verzorgde de rondleiding op ‘de lage 
weide’. Net als op de andere scholen die in de middag werden 
bezocht waren er geen leerlingen meer aanwezig.  Aan bod kwa-
men de visie van de school, de vergroening van het schoolplein 

ZAKELIJK NIEUWS

TERUGBLIK

Foto’s: Gerard van Vugt
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en de werking van het nieuwe ventilatiesysteem. Directrice Su-
zanne de Bar sprak van een aangenaam bezoek.
Thematisch onderwijs
Op De Stuifhoek werden de burgemeester en wethouder har-
telijk ontvangen door directrice Nynke Oenema. Zij vertelde 
over het thematische werken dat zo karakteristiek is voor deze 
school. In de kinderopvang en BSO-lokalen oefenden de kinde-
ren met een voorstelling en de burgemeester en wethouder 
werden uitgenodigd om te kijken.
Unitonderwijs
‘Het rondje SKOD’ werd afgesloten bij basisschool De Elsenhof 
waar directrice Lizeth Vellekoop de rondleiding verzorgde. Er 
werd stilgestaan bij het unitonderwijs waarmee De Elsenhof ex-
perimenteert. Daarnaast trokken de open ruimtes in de school 
de aandacht. De lokalen zijn namelijk voorzien van schuifdeuren 
waardoor de centrale hal of naastgelegen klas eenvoudig bij het 
lokaal betrokken kan worden.
Op alle scholen kwam de IKC-ontwikkeling ter sprake. De voor-
delen van een doorlopende lijn van 2 tot 12 jaar, het voordeel 
van een inpandige peuterspeelzaal, maar ook knelpunten zoals 
de verdeling van lokalen passeerden de revue.
Het doel om burgemeester Scholtze kennis te laten maken met 
SKOD was geslaagd.  “Het was leuk om de scholen te leren ken-
nen en ze van binnen te zien”, aldus de burgemeester. 

SCHAAKMAT! 
Leerlingen SKOD-klas ontvangen schaakdiploma

Hoe loopt de toren? Hoe loopt de dame? Waarheen mag de 
koning? Welke functie heeft een pion? Wanneer kies je de vellige 
weg en wanneer sla je een schaakstuk van je tegenstander? Wat 
is schaakmat? De 30 kinderen uit groep 6/7 van de SKOD-klas 
kunnen deze vragen inmiddels gemakkelijk beantwoorden. Op 
woensdag 8 maart ontvingen zij namelijk hun schaakdiploma uit 
handen van wethouder Jürgen Vissers.
In het muzieklokaal op basisschool De Zeggewijzer zaten de 
kinderen op de groene tribunebanken naast elkaar. Blij, maar 
ook zenuwachtig. De afgelopen zeven weken hebben ze in de 
SKOD-klas (voorheen plusklas) schaakles gehad. De lessen heb-
ben ze afgesloten met een examen en wethouder Jürgen Vissers 
reikte op 8 maart aan de kinderen het felbegeerde schaakdiplo-
ma van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond uit. Trots na-
men de jongens en meiden hun diploma in ontvangst.
SKOD-klas
In de SKOD-klas die eens per twee weken bijeenkomt, zitten 
leerlingen van de zes SKOD-scholen (Zonzeel, De Zeggewij-
zer, De Elsenhof, De Stuifhoek, ‘de lage weide’ en Den Duin) 
met een hoog ontwikkelingspotentieel. De jongens en meiden 
hebben behoefte aan extra uitdaging, maar ook aan emotionele 
ondersteuning in de vorm van een stukje mindset.  Veel kinde-
ren vinden het bijvoorbeeld moeilijk om nieuwe dingen te leren 
omdat ze geen fouten willen maken. 
Schaaklessen
Mirjam Schrauwen (coördinator van de SKOD-klas) en Renate 
de Jong (vakleerkracht muziek) zijn de bevlogen leerkrachten 
van de SKOD-klas. Gedurende het schooljaar behandelen zij 
verschillende thema’s. Dit jaar was schaken één van de onder-
werpen waarmee de kinderen aan de slag gingen. De schaak-
lessen werden verzorgd door twee enthousiaste docenten van 
schaakclub ’t Paardje uit Made:  Peter van den Hout en Frits 
Vonk. De coördinatie van de schaaklessen was in handen van 
René Gosens. 
Schaken is leerzaam
Op de vraag waarom voor schaken is gekozen, antwoordde Mir-

jam Schrauwen:  “Schaken is voor velen nieuw. Hier kunnen ze in 
een veilige setting met gelijkgestemden met deze nieuwe uitda-
ging aan de slag. Ze moeten iets doen wat moeilijk is, waarbij ze 
leren om fouten te maken, om tegen hun verlies te kunnen en 
om hulp te vragen. Daarnaast moeten ze door een leerkuil, ze 
leren om te leren en om door te zetten. Bovendien ontwikkelen 
ze strategisch inzicht. Het is dan ook mooi om de ontwikkeling 
te zien, niet alleen in het schaken maar ook in de houding van 
de kinderen.”
Uitreiking schaakdiploma’s
Sommige kinderen stonden te popelen om met de schaaklessen 
te starten, anderen zagen er enorm tegenop.  Uiteindelijk zijn 
alle kinderen met de schaaklessen gestart en hebben ze alle-
maal het schaakdiploma gehaald. Wethouder Jürgen Vissers had 
de eer om de schaakdiploma’s uit te reiken. “Als gemeente wil 
ik jullie allemaal een compliment geven omdat jullie heel hard 
hebben gewerkt.” De wethouder feliciteerde alle kinderen en 
overhandigde aan hen het schaakdiploma dat ze glunderend in 
ontvangst namen. Zowel de schaakdocenten als de twee leer-
krachten van SKOD werden nog beloond met een lang applaus. 

DE BIGBAND MUSIC QUIZ  WAS 
WEDEROM EEN GROOT SUCCES

Het concept lag al een tijdje op de 
plank en voor corona in Nederland 
zijn intrede deed had er al een try-
out plaatsgevonden, maar eindelijk 
kon Bigband Djazzkefet dan toch 
het lang verwachte ‘avondje an-

ders’ voor jong en oud organiseren. 
Op zaterdagavond 4 maart bij café Bij Bas te Wagenberg streden 
10 teams om de titel “De muziekkenners van Wagenberg en 
omstreken 2023”. Alle muziekstijlen kwamen aan bod, van Frank 
Sinatra en de Eagles, via The Rolling Stones en Pink Floyd tot 
Queen en Britney Spears, waarbij Djazzkefet zorgde voor de 

Foto: Gerard van  Vugt
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muzikale omlijsting op een creatieve manier.  Zo was het niet 
alleen belangrijk om een gespeeld nummer te kunnen herken-
nen en de artiest te kunnen benoemen, maar bijvoorbeeld ook 
om ontbrekende woorden in te vullen of een vertaalde tekst te 
herkennen. Zelfs gebarentaal, poëzie, een prachtig stukje Kazoo 
en een speeldoosje werden uit de kast gehaald om de muziek-
kennis te testen. 

Het werd een ware strijd met een heuse gelijke stand om de 
eerste plek, aldus Sylvia Roovers-Genet, bedenker en medeor-
ganisator van dit concept. Uiteindelijk gingen de Motormuizen 
er met de eerste prijs vandoor, gevolgd door de familie Claassen 
op plek 2 en de Leutband op plek 3. Gefeliciteerd! 
Dankzij de sponsoren Bij Bas, Restaurant Ripasso en Janssens 
Tweewielers konden de winnaars ook nog een mooie prijs mee 
naar huis nemen. Het was een zeer geslaagde, interactieve avond 
en we hopen dat iedereen net zo heeft genoten als wij. Hopelijk 
tot de volgende editie!
Bigband Djazzkefet
Djazzkefet bestaat uit 18 muzikanten en treedt regelmatig op 
in de regio West-Brabant. Wij spelen een breed repertoire van 
jazz-, swing- tot popmuziek en zijn te boeken voor allerlei fees-
ten en evenementen. Bent u benieuwd naar ons en wilt u meer 
van ons weten? Neem dan vooral een kijkje op onze website 
www.djazzkefet.nl.

MUZIEKMIDDAG  VAN DE ZONNEBLOEM

De Zonnebloem afde-
ling Terheijden organi-
seert regelmatig acti-
viteiten voor mensen 
met een lichamelijke 
beperking. Zo was op 7 
februari een muziekmid-
dag georganiseerd door 

en voor de Zonnebloemgasten met 
een optreden van Rens Kouwenberg. 
Hij heette iedereen welkom en startte 
op een hele leuke en grappige manier 
de muziek en zong daarbij. Het duurde 
niet lang voordat iedereen meezong.
Niet alleen Nederlandse zangers en 
zangeressen maar ook Elvis Presley 
kwam langs en ook André Rieu met 
zijn viool en vele anderen. Na de pauze 
met een drankje en een bitterbal ging 
het al snel weer verder. Rens nam wei-

nig rust:  Rob de Nijs, Wim Sonneveld, Dorus, Corrie Konings 
en André Hazes. De gasten gaven veel interactie, waar de zanger 
zelf ook van genoot.  Na nog een korte pauze met uiteraard 
nog een drankje,  ging het nog een half uurtje door met aan 
het einde nog wat verzoeknummers. Om 16.10 uur was het 
dan toch echt afgelopen. Voorzitter Peter bedankte Rens voor 
de gezellige middag. Heel veel gasten hebben echt genoten van 
deze middag.  Voor de mensen die er niet bij 
waren, die hebben echt wel wat gemist. Het 
was voor herhaling vatbaar.

RIA  VAN ES 25 JAAR  
VRIJWILLIGSTER 

25 jaar geleden meldde Ria zich aan als vrij-
willigster bij de Zonnebloem Terheijden. In 
die tijd waren er nog niet zoveel vrijwilligers 
en ook niet veel activiteiten. De nadruk lag op het bezoeken 
van mensen met een lichamelijke beperking of eenzame men-
sen. Langzaam groeide het aantal vrijwilligers en werden er ook 
meer activiteiten georganiseerd. Ria had al snel meerdere gasten 
die ze bezocht. Later is ze ook nog een periode bestuurslid 
bezoekwerk geweest. Ria was ook 
altijd bereid te helpen bij activitei-
ten, zoals kerst- en paasvieringen 
in het Witte Kerkje. Samen met 
Jeanne collecteerde Ria bij deze 
activiteiten. Zo ook in de grote 
kerk in september en op de Na-
tionale Ziekendag. Later kwam 
de picknick erbij en ook al jaren 
draait ze samen met een andere 
vrijwilliger de bingo, die nu altijd 
bij café De Harmonie plaatsvindt.  
Ook bij de lotenverkoop draagt 
Ria haar steentje bij.  Altijd weet 
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1. Shu-kwan Man, 2. Toos van Boxsel, 3. Anita 
Dudok, 4. Frans Snoeren, 5. Peter Couwe-

leers, 6. Petra de Jong, 7. Cor Franken, 
8. Tineke van Berkom
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Ria wel een aantal boekjes te verkopen. In die 25 jaar heeft Ria 
een lange lijst met gasten bezocht en nog steeds heeft ze de 
meeste gasten. Ga zo door Ria, we hopen dat je  gezond blijft en 
nog jaren bij onze club kunt blijven. 
Bedankt Ria, voor de afgelopen 25 jaar.

BOOM OPENEN

Was het op 12 maart een druilerige dag met 
een bijpassende ochtend voor U als lezer, zo 
was het voor ons gildebroeders en -zusters 
het begin van een nieuw seizoen. Nee, de len-
te was duidelijk nog niet aangebroken, maar 
het begin van een nieuw schietseizoen ging 
een aanvang nemen. 
Een bijzondere dag, want koning en hoofd-
man Bas van den Belt en koningin Jolien Both 

zouden ons eerst ontvangen aan de Heulstraat. Daar hadden 
zij gezorgd voor een kopje koffie, een glas fris en/of bier en 
een lekkere lunch. Met volle magen werd er vertrokken naar 
de Gildekamer alwaar scheidende ere-deken Gert de Kok zijn 
ereteken symbolisch overdroeg aan zijn opvolger burgemeester 
Boy Scholtze. Oud-burgemeester De Kok kreeg voor zijn bewe-
zen diensten aan ons gilde een presentje overhandigd van onze 
overheid (lees: bestuur)
Burgemeester Scholze heeft de belofte van trouw afgelegd,  zo-
als alle gildebroeders en -zusters doen binnen ons gilde. Daarna 
werd hij gefeliciteerd met zijn ere-dekenschap. Burgemeester 
Scholtze heeft een adviserende en ondersteunende rol binnen 
ons gilde en zal bij belangrijke dagen aanwezig zijn.
Na de plichtplegingen en de openingsschoten door de nieuwe 
burgemeester, koning en koningin werd er een koppeltoernooi 
georganiseerd.  Met behulp van speelkaarten werden koppels 
gevormd welke samen 10 schoten moesten lossen. Vijf opgeleg-
de schoten en vijf schoten uit de vrije hand. De wind was hierbij 
een grote factor en slechts twee koppels wisten tien treffers te 
noteren, te weten Iwan Daas en Tonnie Thijssen en het koppel 
Eva van Bekhoven en Margot Verwijmeren. Eva en Margot wis-
ten uiteindelijk tijdens een spannende kampronde de winst in 
de wacht te slepen. Leuk detail is dat Margot nog geen lid is van 
ons gilde,  maar duidelijk de intentie heeft gegeven dit wel te 
willen worden.
Na de prijsuitreiking van het koppeltoernooi bleef het nog lang 
gezellig in de Gildekamer.  De wedstrijden kunnen gaan begin-
nen voor het komende seizoen.
Heeft U zelf interesse om eens te komen kijken, dan kan dat op 
woensdagavond vanaf 19.30 uur en op zondag vanaf 11.00 uur 
aan de Hoge Vaartkant 10
Namens het kloveniersgilde St. Antonius Abt,
Michel Brocks

SAMEN DE NATUUR HELPEN
Bomenkap en schoonhouden

Het gaat ons altijd aan het hart als 
we horen dat er weer bomen moe-
ten worden gekapt. Na jarenlange 
groei besluit plotseling de mens dat 
ze omgehaald moeten worden. Soms 

begrijpen we deze maatregelen.
Neem nou de 45 wilgen die moeten verdwijnen aan de Zegge-

POLITIEK



17Rondom de Toren 2023

weg in Made. Er werd ons verteld dat het ging om de veiligheid: 
slecht zicht vanuit de akkers. Zou dit de echte reden zijn? Wij 
denken dat de grote landbouwmachines nauwelijks de akkers op 
kunnen. Maar 45 bomen? Wilgen die al jarenlang het beeld be-
palen in de polder moeten dan plotseling weg. Gelukkig blijven 
er nog 85 wilgen over en worden er 15 nieuwe bomen aan de 
Zeggeweg geplant, helaas andere soorten. Het blijft wel jammer, 
zulke mooie wilgen! (Dit besluit is ondertussen teruggedraaid., red.)
Van het waterschap moet de kade in Terheijden verhoogd wor-
den. Daar moeten ook weer prachtige bomen voor worden ge-
kapt. Eeuwig zonde. Maar de mens moet zich wapenen tegen 
natuurgeweld. Helaas voor de bomen! Dit komt ook terug in 
het nieuwe Water- en RioleringsPlan. De gemeente zorgt voor 
het afvalwater, het hemelwater en het grondwater. Soms gaat dit 
ook weleens niet goed:  Voegen tussen de stenen die moeten 
zorgen voor het afvoeren van het water slibben dicht,  het water 
blijft staan. Experiment mislukt. Een ander idee was om midden 
op straat rozetputten te maken, waar het water langs afgevoerd 
kon worden. Deze putten moeten dan echter wel laag genoeg 

liggen, anders lukt dit niet!
Maar we moeten ook de 
hand in eigen boezem 
steken. De mens kan ook 
helpen om de natuur in 
stand te houden. Onlangs 
zijn we gaan helpen om de 
Biesbosch iets schoner te 
maken. En als je dan ziet 
wat er in ons prachtige 
natuurgebied rondslin-

gert, dan schaam je je voor onze medemensen. 
We kunnen allemaal ook een beetje meehelpen: Natuurlijk in 
de eerste plaats niets zomaar weggooien. Laten we Nederland 
en dan speciaal ons Drimmelen schoon maken en houden. Mee 
eens? Samendrimmelen@gmail.com. 
Groeten, Kees

WELKOM IN PLEXAT

Wil je mee doen aan leuke activitei-
ten? Kom dan naar Plexat! De acti-
viteiten bestaan uit o.a. kaarten, jeu 
de boule, biljarten, handwerken enz. 
Elke dinsdag drinken we eerst kof-
fie/thee, daarna doen we stoelgym, 
we lunchen samen en spelen in de 
middag spelletjes.
Let op!
Iedere eerste dinsdag van de maand 
is er een speciale activiteit. De eer-

ste dinsdag van april is 4 april. Naast stoelgym en de lunch 
gaan we aan de slag met geheugenspelletjes en ’s middags gaan 
we een paasversiering maken. Voor het middagprogramma graag 
tijdig opgeven.
Moet u opgehaald worden? Laat het even weten.
Tijd:  alle dagen van 10.00 - 16.30 uur 
Locatie:  Kerkstraat 22, Wagenberg
Deelname:  aanmelden voor lunch is verplicht; dat kost € 7,25. 
Drankjes zijn op eigen kosten. Koffie/thee: € 1,-.  Andere drank-
jes: € 1,50/2,-. 
Meer info: Kees van Gurp  06  51999268

UITGAAN

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

Moerdijkseweg 7a
4844 PC  Terheijden
Tel  06 2555 8771

info@NieuwesteegTuinplanten.nl
www.NieuwesteegTuinplanten.nl

 

SAMEN houden we de Biesbosch schoon
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LEUK!!!!
Meer info volgt snel!

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 1 april 19.00 uur: Eucharistieviering. Palmzondag.  
Voorganger: pastoor R. van Bronswijk. Koor: Drie-Koren o.l.v. 
dhr.  J. Terpstra. Orgel: dhr. J. van Opdorp.
Vrijdag 7 april 15.00 uur: Goede  Vrijdag. Kruisweg.  Voorgan-
ger: pastoraal medewerkende G. v.d. Korput.
Zaterdag 8 april: Geen viering in Terheijden.
Zondag 9 april 11.00 uur: Eerste paasdag. Eucharistieviering. 
Voorganger: pastoor R. van Bronswijk en pastoraal medewer-
kende G. v.d. Korput.  Koor:  Anthony Singers.
Zaterdag 15 april 19.00 uur: Eucharistieviering. Beloken Pa-
sen. Voorganger: pastoor R. van Bronswijk. Cantor: dhr. H.  Ver-
gouwen. Orgel: dhr. J. van Opdorp.
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.

GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Gastles zwerfafval 
Op dinsdag 7 maart hebben de 
groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van ba-
sisschool De Elsenhof gastlessen 
over zwerfafval gekregen van gast-
docenten van De Bries. De gast-
lessen zijn onderdeel van het edu-
catiepakket ‘Troep onder de loep’. 
Door de sneeuw konden de leer-
lingen helaas geen zwerfafval op-
ruimen. De leerlingen zijn daarom 

KERK

GEMEENTE

Notariskantoor Terheijden

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Het team van Notariskantoor Terheijden 
staat voor u klaar!

www.notariskantoorterheijden.nl

Sport & Bewegen

Guus Riteco   
0624762044   
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aan de slag gegaan met het werkboek van ’Troep onder de loep’. 
Er werd gewerkt aan verschillende opdrachten over zwerfafval. 
Waar de ene leerling koos voor het pimpen van een afvalbak 
koos de ander weer voor het maken van een kruiswoordpuzzel 
met allerlei termen m.b.t. zwerfafval. Gelukkig mogen de leer-
lingen bij beter weer alsnog zwerfafval gaan opruimen. De op-
schoonmaterialen mag de school tijdelijk in bruikleen nemen 
van de gemeente. 
Vluchtelingen uit Oekraïne blij met Drimmelen
Dinsdag 28 februari besloot het college 
van B & W dat de vluchtelingen uit Oekra-
ine in de gemeente mogen blijven en op 
nieuwe plekken onderdak krijgen.  Toen 
we de vluchtelingen hierover informeer-
den werd dit nieuws met applaus begroet. 
De vluchtelingen verhuizen naar woningen 
aan de Meidoornlaan en het Groentepad 
in Made, de Markstraat in Terheijden en aan de Thijssenweg in 
Wagenberg/Hooge Zwaluwe. De gemeente huurt de woningen 
en voorziet ze van een basisinrichting. Als de woningen klaar 
zijn nemen de vluchtelingen hun intrek. De Gemeente Opvang 
Oekraïne in Lage Zwaluwe eindigt eind maart. Het riviercruise-
schip verlaat dan de haven aan de Biesboschweg. De technische 
voorzieningen aan de kade worden in de laatste week van maart 
ontmanteld.
De vluchtelingen komen uit een oorlogsgebied. Dat is de re-
den dat we als gemeente een extra zorgtaak voor ze hebben. 
We hebben goede ervaringen met de opvang en begeleiding in 
Lage Zwaluwe. Die begeleiding zetten we ook voort nu ze ver-
spreid over de gemeente gaan wonen. We willen namelijk dat 
ze zich hier veilig blijven voelen én dat ze ook op hun nieuwe 
woonplek goede buren blijven voor hun omgeving. De begelei-
ding betekent in dit geval onder andere dat we aandacht hebben 
voor veiligheid en betrokken zijn vanuit sociaal-maatschappelijk 
werk. Ook blijven we de vluchtelingen naar werk begeleiden. 
Een groot aantal vluchtelingen heeft inmiddels werk.
Heeft u vragen of suggesties of wilt u zich aanmelden om mee 
te helpen of te denken?   Stuur een e-mail naar oekraine@drim
melen.nl.
De wandelchallenge start 17 april!
Wilt u graag in beweging komen, liefst in groepsverband? Lukt 
het niet om dagelijks 30 minuten te bewegen? Dan is de wandel-
challenge iets voor u! Gedurende 12 weken wordt er twee keer 
per week gewandeld. Eén keer per week wordt er gezamenlijk 
gestart. De andere keer loopt u zelf of met uw groep.
De wandelchallenge is voor iedereen die graag fitter en actiever 
wil worden. Het is de bedoeling dat u kunt wandelen zonder 
toezicht van een zorgprofessional.
Startdatum: maandag 17 april om 10.00 uur. U kunt zelf ook op 
een andere dag en ander tijdstip wandelen. Bij aanmelding krijgt 
u de routes iedere week gemaild.

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 kan via wandelchallenge@gmail.com onder vermel-
ding van uw naam, dorp en de afstand die u wilt lopen.
De wandelchallenge wordt georganiseerd in samenwerking met 
de buurtsportcoach, Fysiotherapiepraktijken Schepenhof en 
Jau® Centrum in beweging en Dorpsgericht werken.
BEKENDMAKINGEN
Hier leest u een samenvatting van alle be-
kendmakingen. De volledige bekendmakin-
gen vindt u op www.overheid.nl. Als u op de 
hoogte wilt blijven van alle officiële bekend-
makingen en kennisgevingen 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, Abtslaan 74: Plaatsen uitbouw en dakkapellen.
Terheijden, tegenover Bredaseweg 53: Bouwen kantoorpand (2e 
fase onderdeel bouw). 
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, ‘t Gezaaid 11: Plaatsen poort voorgevelrooilijn van 
1,80 m hoog.

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
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