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Met heel veel dank aan Gerard van Vugt, Liesbeth Verdaasdonk, Merijn Litjens, Judith Bouma voor de mooie foto’s!
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VRIJWILLIGERSWERK

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met het VIP 
(Vrijwilligers InformatiePunt), telefoon 0162 451894, email 
vip@swodrimmelen.nl.  We denken graag met je mee en helpen 
je verder. Zit er niets voor je tussen, neem ook dan gerust even 
contact op en we denken met je mee naar een activiteit die 
aansluit bij wat je leuk vindt om te doen.
Vacatures voor vrijwilligers 
Samen 1 op 1 iets doen
Ben je sociaal, houd je van gezelligheid en wil je graag iets voor 
een ander betekenen? Bewoners van het Antonius  Abt in  Ter-
heijden vinden het fijn om met iemand samen iets te doen, bij-
voorbeeld iets met een spelcomputer, de beleeftafel, een spelle-
tje en nog veel meer.
Samen iets doen op een afdeling in het woonzorgcen-
trum 
Wil je meehelpen om een activiteit nog leuker te maken? Bewo-
ners op een afdeling kunnen meedoen met activiteiten die door 
de activiteitenbegeleiders worden bedacht en uitgevoerd. Het is 
natuurlijk fijn wanneer er meer mensen willen helpen. Bijvoor-
beeld met bewegen op muziek / volksdansen.
Samen eten 
Vind je eten ook zo belangrijk? Voor bewoners van Antonius 
Abt zijn de maaltijden heel belangrijk: voor de ontmoeting en 
de gezelligheid en natuurlijk ook omdat ze zo gezond mogelijk 
willen blijven eten. Je helpt met tafels dekken, eten uitserveren, 
bewoners met de menukeuze. 
Hulp bij ordenen van financiën
Ben je zorgvuldig met al je papierwerk en geldzaken, en wil je 
mensen die daar niet zo goed in zijn bij helpen? Als budgetcoach 
kun je een hele zinvolle taak vervullen door te helpen het huis-
houdboekje weer mee op orde te krijgen.  Je doet dit bij mensen 
die (bijna) schulden hebben.
Adviseren en helpen bij vragen over wet- en regelgeving
Ben je bekend met de ingewikkelde materie van wetten, voor-
zieningen en regelingen en wil je deze kennis inzetten als vrij-
williger? Bij Sociale Raadslieden help je mensen die met deze 
vragen komen, met name op het spreekuur op dinsdag- of don-
derdagochtend.

OPROEP

NOG ENKELE MENSEN NODIG

Na onze oproepen in editie 1027 en 1028 
voor het bezorgen van Rondom de Toren 
in Terheijden en in Wagenberg hebben we 
veel reacties mogen ontvangen. Het aantal 
is echter nog niet voldoende.
Misschien wilt u zich/wil jij je als bezorger aanmelden? Dit is elke 
2 weken op woensdag en donderdag, behalve in de zomervakan-
tie en uiteraard tegen vergoeding.
Als we echt voldoende mensen hebben kunnen wij, als RdT 
team, pas ons plan gaan uitwerken.
Het idee is ontstaan nadat er (vooral in de laatste maanden van 
2019) heel veel klachten waren over de bezorging van Rondom 
de Toren, die uitbesteed is aan Axender.
Dus, draagt u/draag jij Rondom de Toren een warm hart toe,  
laat het ons dan weten via tel.nr.  076 5931952 of e-mailadres
secretaris@rondomdetoren.nl.
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Huiskamer vrijwilliger
Gun je mensen een gezellig kopje koffie en een praatje op zon-
dag? De Huiskamer in Terheijden is open voor mensen die dit 
zoeken, ook kun je er bijvoorbeeld spelletjes doen.
Beheerderstaken
Heb je altijd al graag een ‘beheerfunctie’ willen hebben? Dat kan 
nu bij het Witte Kerkje: als beheerder zorg je voor een aantal 
zaken wanneer er activiteiten zijn zoals deuren openen, kachel 
aanzetten, controleren van toiletten enzovoorts.  
Lekker in de tuin werken
Vind je het ook zo fijn in de tuin te werken en er mede voor te 
zorgen dat een tuintje er netjes en mooi bij ligt. En wil je meer 
doen dan je eigen tuin? Dat kan bij het Witte Kerkje. Met meer-
deren zorg je ervoor dat de tuin onderhouden wordt.
Fietsen
Ben je graag op de fiets? Een jongen van 20 jaar met Downsyn-
droom is een fanatiek fietser, op zijn driewieler met traponder-
steuning. Hij kan dit echter niet alleen. Wil je regelmatig met 
hem op stap?

VRIJWILLIG CONSULENT BIJ SWO

Ben jij iemand die als vrijwilliger iets 
wil betekenen? Als vrijwillig consu-
lent kun je dat.
Je doet de intakes van nieuwe hulp-
vragen, hebt enkele gesprekken. Je 
helpt of verwijst door naar bijvoorbeeld activiteiten, sporten, 
een vrijwilliger die komt ondersteunen etcetera.
In een cursus van 3 bijeenkomsten leer je om intakes te doen, 
motiverende gespreksvoering zodat mensen (ook) zelf weer aan 
de slag gaan, achtergrondinformatie over eenzaamheid, grenzen 
bewaken en de sociale kaart van Drimmelen.
Data: 11 en 18 maart en 8 april van 19.15 - 21.15 uur

UITSLAG  KINDEROPTOCHT ERPELROOIERS 
Wagenberg 22-02-2020

Grote groep  
1e CV de Donderstraaltjes - We staon er nie alleen gekleurd 
op, maor zette ok Erpelrooiersland op zun kop 
2e CV de Ranjatappers - CV de Ranjatappers zet Wagenberg er 
gekleurd op 

TERUGBLIK
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3e CV de Runners - We staon dur vurkleurd op 
Gedeelde 4e CV de Matties - Wai staon gekleurd d’rop 
Gedeelde 4e CV de Draokuh - Zo zette wai ‘t dur gekleurd op
Kleine groep 
1e CV de Pieperkes - Van dees Geur kregde kleur 
2e CV de Feestbeesten - Deze feestbeesten in de dop, staan er 
nu al gekleurd op  
3e CV de Eigenheimers - Ok met Haloween staot Wagenberg 
er gekleurd op
Individueel
1e De Kleurtjes - Wij zijn top, want we 
staan er gekleurd op!

UITSLAG GROTE OPTOCHT 
ERPELROOIERS
Wagenberg 23-02-2020

Wagen  
1e CV de Koeckebackers: Ge zal der gekleurd op staon, als wai 
aon ut schilderen gaon 
2e  Motters & Dotters: Motters & Dotters mixen de Erpelrooi-
ers er gekleurd op
Groep 
1e CV de Schuimbrouwers: Onze boeren stonden er gekleurd 
op, mar dur het spelleku in DEN HAAG raakt onze veestapel op 
2e Meskus van de Leut:  Wai staon dur gekleurd op, want wai 
gebruikten ut verkeerde sop 
3e CV de Babbelaers: Onze schilderkwaliteit is nie top, mar wai 
zette oe der gekleurd op 
4e CV Hachee: Ut zal oe mar gebeure, wai staon os 1e jaor 
letterluk op kleure 

5e CV  Vin Ik Leuk:  Wij zette Waogenberg dur gekleurd op 
6e CV de Leutige Krieltjes: Meej dees kleure in de war, lope wai 
achter de kar 
7e CV Wai doen vur de 1e keer meej:  Zelfs op de foto staon 
wai er gekleurd op  
8e De Kliekskus:  Wai staon dur gekleurd op en daanse volop 
9e Oezonie: Oezonie gekleurd 
10e CV Onrust:  Wie zet dur ons gekleurd op 

Individueel 
1e CV Wai zen dur nog nie uit:  Als het gaat gebeuren dan zijn 
ut 7 kleuren 
2e Duo Feestmutskes: Meej dees nummerke kregde un kleurke 
3e CV Lassu mar Lullu: Gullie staan dur gekleurd op 
4e C2H5OH:  Wai plakke gin banaan, maar unne Mondriaan 
5e The United Potatoes of Wagonmountain:  Wai staon dur 
gekleurd op 
6e CV de Mooie mannen:  Wai de kleure de Raad ! 
7e Duo Onbekend:  We stonne er gekleurd op maar nu rood 
op de bank 
Wisselbeker  
CV de Koeckebackers - Ge zal der gekleurd op staon, als wai 
aon ut schilderen gaon

FOTO’S  ERPELROOIERSLAND

Ook dit jaar hebben wij weer met veel plezier heel veel foto’s 
gemaakt tijdens de ‘Kleine optocht’ en de ‘Grote optocht’ in 
Erpelrooiersland.

Hieronder de albums van 2020: 
Kinderoptocht deel I
https://myalbum.com/album/YuLkpuTVdz3A
Kinderoptocht deel II
https://myalbum.com/album/pJuhBkkKTs7a
Grote optocht deel I
https://myalbum.com/album/xxK4HWeMkugk
Grote optocht deel II
https://myalbum.com/album/g3ZjoN5ZSieo
Veel kijkplezier!
Merijn Litjens en Judith Bouma

WE HEBBE UT RUIM GEZIEN IN 2020 EN 
ZA’K UT DOEN OF NIE 
T.C.V. De Schraansers, carnaval 2020

Het was een bijzonder carnavalsweekend met 
veel wind!  We hebbe ut ruim gezien en veul ge-
zien en beleefd. Hieronder een korte terugblik 
met onze hoogtepunten.
Vrijdagochtend waren we al vroeg op de 3 ba-
sisscholen. Bij de Windhoek werden Prins Pier-

re II en Prinses Irene met beide gevolgen hartelijk ontvangen. 
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Op de Zonzeel werd ge-
streden door zo maar 2 
prinsen en een prinses en 
sloten we aan bij de vele 
spelletjes die ochtend. Op 
De Zeggewijzer was het 
als vanouds polonaise en 
lekker hossen én werden 

we ook hier uitgedaagd met een heuse carnavalsquiz. Wat een 
feest! En extra feest vanochtend omdat de gehele jeugdraad bij 
alle scholen aanwezig was! 
Van de jeugd snel door naar de ouderen in het verzorgingste-
huis waar ook menigeen een polonaise liep.
Vrijdagavond startte bijzon-
der met onze vrijwilligers- 
en sponsorborrel. Diverse 
vrijwilligers en sponsors 
wisten de residentie te vin-
den voor deze borrel en er 
werd geproost op een mooi 
carnavalsweekend wat niet 
kan bestaan zonder alle vrij-
willigers en sponsors; waarvoor dank! Die avond was het aan 
onze nieuwbakken voorzitter Marco Ridderhof om 2 Schraan-
sers extra in het zonnetje te zetten. Nico werd geroemd met 
de Schraanserspluim voor zijn meer dan ruime inzet voor de 
carnavalskrant en Jurgen Ammerant ontving het erespeldje ‘lid 
van verdienste’ voor zijn ruime inzet als voorzitter al die jaren! 
Heren; nogmaals gefeliciteerd! 
De avond vervolgden we bij het Opwermconcert waarbij de 
polonaise vele malen werd ingezet. Wat een feestje maken die 
kapellen er van!  

Zaterdagochtend mocht Prinses Irene het Snotpinnekusbal 
openen en liep zij met haar jeugdraad ’s middags voorop in de 
kinderoptocht. De creaties en acts van de kinderen  waren gran-
dioos. Er was goed gebouwd op het motto ‘ge mot ut ruim zien’. 
Op straat was het 1 groot feest! Alle deelnemers hebben het 
zeer goed gedaan; dat 
belooft wat voor de 
toekomstige optoch-
ten! Na de kinderop-
tocht en het onthullen 
van Boer Klaos was 
er nog een grote ver-
rassing. Die verrassing 
kwam uit de kerkto-
ren; een grote ‘ruime’ 
vlag siert voortaan met carnaval de kerktoren, zodat iedereen 
in de wijde omgeving kan zien dat we carnaval vieren in het 
Schraansersrijk. 
Om 19 uur kwam burgemeester Gert de Kok naar de Anto-
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nius Abtkerk voor de sleuteloverdracht en de carnavalsviering. 
Voordat hij de sleutel overdroeg aan Prins Pierre II reikte hij de 
burgemeesterspenning uit aan Remco van Gool, die zich al ja-
ren op verschillend vlak inzet voor TCV De Schraansers. Remco, 
nogmaals gefeliciteerd! 
Na het aflopen van diverse kroegen brak de zondagochtend aan. 
Het bestuur en de Prins zaten al vroeg om de tafel om, na kort-
stondig beraad met de gemeente, te besluiten de optocht voor 
die dag te verplaatsen naar dinsdag. Een moedig en (zo bleek 
zeker achteraf) verstandig besluit. Gelukkig ontvingen we veel 
begrip voor deze beslissing en vonden vele optochtdeelnemers 
die middag de weg naar onze Residentie om, onder het genot 
van een worstenbroodje van Bakkerij Jürgen & Caroline van 
Dongen, toch een feestje te bouwen!
Extra vermelding en applaus voor alle optochtdeelnemers en 
het optochtpubliek! Wij waarderen de flexibiliteit van velen en 
dat bleek wel uit de optocht die we op dinsdag reden.  Veel deel-
nemers én veel publiek aan de kant van de weg bij de verplaatste 
en verkorte optocht! 
Slechts 1 keer in dit carnavalsweekend verbleven De Schraan-
sers een paar uurtjes buiten het Schraansersrijk, en dat was 
toen zij op maandagochtend een bezoek brachten aan de studio 
van Baronie TV. Dit keer mochten we samen met Prins Joep van 
Bosuilendorp aan de tafel aanschuiven waar Prins Pierre onder 
andere een mooie carnavalsrede voordroeg en een goede ta-
felheer bleek te zijn. Na terugkeer stonden er diverse kroeg-
bezoeken op het programma en de roze maandag van Nootd-

kreet. Prins Pierre en Prinses 
Irene en hun gevolgen sloten aan 
bij verschillende activiteiten die 
werden georganiseerd. Maan-
dagmiddag werd in onze resi-
dentie een niets vermoedende 
Piet Weterings uitgeroepen tot 
‘bovenste beste’. ’s Avonds be-
zochten de Grote Raad en kapel  
Vur ne Keer onder andere het 
carnavalsfeest bij Sovak, waar we 
hartelijk werden ontvangen. 
En toen brak de dinsdag aan met 

als extra ‘de grote optocht’. De dinsdag startten we bij de Jum-
bo. Hier vond de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd plaats en 
mochten 1 deelnemer van de kinderoptocht en 1 deelnemer 
van de grote optocht maar liefst 1 minuut gratis winkelen. On-
der de muzikale klanken van Nootdkreet graaiden de winnaars 
alle boodschappen die ze wilden! 
Nadat de kindermiddag afgesloten was, startte de grote optocht 
met een verkorte route door Traaie. We hadden wat zon, een 
flinke wind…. (maar we waren al wat gewend), gelukkig geen 
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regen en veel mooie creaties. De diverse creaties, acts, wagens 
en deelnemers zagen er prachtig uit en er was ook hier ruim 
gebouwd op het motto! Alle deelnemers van de optocht, en dat 
zijn er toch bijna 200, ontvingen van het publiek aan de kant 
diverse complimenten en applaus. En terecht; een ieder had zich 
ingezet om er ook op de dinsdag een mooie optocht van te ma-
ken! Aan de jury de schone taak dit alles te beoordelen. 
Winnaars zijn er altijd in de optocht, belangrijker of lastiger is 
het voor de jury om te bepalen waarom een ander niet in de 
prijs zou moeten vallen.
CV Goedgemutst won in de categorie A.  CV Toedeloe in cate-
gorie B en CV Ut Wur Wel Wa in categorie C.  De publieksprij-
zen gingen naar CV Niet te Wijnig, CV Uitgeteld en CV Knoop 
dû Hakkuh dur. 
De overall-winnaar werden de mannen van CV Toedeloe. Zij 
gaan een biertje brouwen en op 11-11-2020 Prins Carnaval ont-
hullen! 
En toen werd het al snel donker, wat maar 1 ding betekent: de 
lampionnenoptocht en popverbranding. In een lange kleurrijke 
stoet volgden we de diverse kapellen naar het Dorpsplein waar 
Boer Klaos al angstvallig stond te wachten, want ook hij wist: 
dit is het eind van carnaval en dat betekent maar 1 ding; de fik 
erin. Na een paar mooie woorden van Prinses Irene nam ook 
Prins Pierre II nog even het woord. Hij dankte de Schraansers 
en de vele vrijwilligers voor hun inzet om er een mooi en ruim 
carnaval van te maken. Carnaval brengt mensen samen en zorgt 
voor verbroedering, dat hebben we in  Traaie wel kunnen zien.
Ook maakte Prins Pierre, die inmiddels voor het 10e jaar op rij 
voorop gaat, het motto van 2021 bekend:  ‘Za’k ut doen of nie’. 
Nog onduidelijk is hoe deze vraag beantwoord gaat worden 
door onze Prins, dat gaan we zien en horen op 11-11-2020, wat 
overigens plaats vindt op zaterdag 14 november! 
Na de popverbranding volgde nog een mooi en emotioneel mo-
ment met de jeugdraad, de deformatie. Dat is een mooi woord 
voor het afnemen van de steken en afscheid nemen van elkaar! 
Er werd gelukkig door de tranen heen nog veel gelachen zodat 
we opnieuw een feestje konden vieren! 
Om elf over elf was het ook voor de grote raad tijd om af-
scheid te nemen. In onze residentie en muzikaal ondersteund 
door Nootdkreet werden de steken van de raad door Prins 
Pierre afgenomen en volgde een zeer gemeend applaus voor 
alle Schraansers!  
Met een definitief laatste volkslied namen TCV De Schraansers 
afscheid van carnaval 2020, wat we zeker ruim hebben gezien! 
Iedereen die zich, op wat voor manier dan ook, heeft ingezet 
voor het Traaise carnaval, oprecht dank daarvoor! Wij van TCV 
De Schraansers willen dat iedereen een geweldige carnaval be-
leeft en staan open voor ideeën van alle carnavalsvierders. We 
gaan binnenkort opnieuw met de vele vrijwilligers en betrok-
kenen om de tafel. Jullie worden daar zeker voor uitgenodigd! 
Tips, ideeën, óf een compliment, kun je altijd kwijt op info@
schraansers.nl.  
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HUMBERTO  TAN, TOM-JAN 
MEEUS EN KEES RIJVERS 
BIJ SPRAAKVERMAAK

De cirkel is rond. We 
begonnen seizoen 13 
met toppresentator 
Matthijs van Nieuw-
kerk, we sluiten op 8 
maart af met een an-
dere topper: Humber-

to Tan. Nog meer toppers komen op 8 
maart naar Terheijden: journalist Tom-Jan 
Meeus, politiek redacteur bij de NRC 
en voormalig voetbalinternational en 
oud-bondscoach Kees Rijvers. Wethou-
der Jürgen Vissers (Groen Drimmelen) is 
gastpresentator.
Omroepman

Zoekend op inter-
net naar TV- en ra-
dioprogramma’s die 
Humberto Tan de 
afgelopen jaren pre-
senteerde, stuit je 
op een indrukwek-
kende lijst: NOS 

Journaal, NOS Studio Sport, RTL Sport, 
RTL Boulevard, RTL Late Night, Holland’s 
Got Talent enz.  Tan was Omroepman van 
het Jaar (2015), won 2 keer de Zilveren 
Televizier-Ster en ook de Sonja Barend 
Award. Op NPO Radio 1 presenteert hij 
op vrijdagmiddag ‘Humberto’ (14.00 tot 
16.00 uur), waarbij Spraakvermaak op 10 
januari zelf nieuws was in zijn programma. 
En ook hierbij is de cirkel dus rond. 
NRC

Tom-Jan Meeus 
(geboren en ge-
togen in Made) 
is columnist en 
politiek redac-
teur bij de NRC. 
R e g e l m a t i g 
schuift hij aan bij 

Matthijs van Nieuwkerk of in Buitenhof 
om politieke zaken te duiden. Hij won de 
Anne Vondelingprijs, een prijs voor kriti-
sche, heldere, Nederlandstalige, politie-
ke journalistiek. In een recente column 
schreef Meeus:  “Partijen klagen dat naar 
gewone burgers niet wordt geluisterd, 
maar zijn zelf ook niet bereid naar hun 
gewone leden te luisteren”.  Wij luisteren 
naar wat Tom-Jan te vertellen heeft.
Oranje

Kees Rijvers is de 
oudste (93) nog 
levende oud-inter-
national van Oran-
je. Geboren en ge-
togen in Princen-
hage, voetbalde bij 
NAC en Feijenoord 

en was in de jaren 50 een van de pioniers die 
in het buitenland (Frankrijk) ging voet-
ballen. Na zijn voetballoopbaan werd hij 
trainer van o.a. PSV, FC Twente en het 
Nederlands Elftal.  In mei 2016 verscheen 
‘Prof’, een biografie over zijn leven. Rij-
vers’ kleindochter Antje Veld schreef dit 
boek en interviewde behalve haar opa 
ook vele oud-spelers met wie Rijvers tij-
dens zijn loopbaan werkte. 
Bijzonder verhaal

Corrie Looman-
Pals uit Wagenberg 
vertelt over haar 
man Jeffrey die op 
32-jarige leeftijd 
een hersenbloe-
ding kreeg. Na 
anderhalf jaar re-
valideren komt hij 

binnenkort weer thuis wonen bij Corrie 
en hun 2 jonge kinderen.  Alles zal anders 
zijn, hij loopt en praat anders en kan niet 
meer voor zichzelf zorgen. Corrie wil de 
zorg en begeleiding op zich nemen, maar 
loopt tegen allerlei regels en wetten aan. 
Omkeren
Onze vaste jaarlijkse columnist Theo van 
Duren is een meester in het omkeren 

van redeneringen. Hij is cabaretier en na-
tuurfilosoof en tevens directeur van het 
Wereld Natuurbestrijdingsfonds. Ingrid 
Folst uit Wagen-
berg verzorgt -met 
begeleiding van Cis 
Glimmerveen- de 
muzikale onder-
delen. Ingrid heeft 
klassiek saxofoon 
en schoolmuziek 
gestudeerd aan het Rotterdams conser-
vatorium. Ingrid zingt, speelt sax, piano en 
gitaar, m.a.w. muziek maken is haar leven. 
De lente is nog maar net in het land, toch 
heeft Mirjam Schrauwen de zomer al in 
de bol en ging kijken bij Zomervermaak 
in  Terheijden. 
Slotlied
In de vorige editie hebben we afscheid ge-
nomen van Cor Vissers. Cor heeft vanaf 
de start het Spraakvermaakslotlied -sa-
men met Alex Broekaart, Janette van der 
Aa en Theo den Exter- gezongen en hij 
kreeg van de zaal een groot applaus. Judo 
Rasenberg neemt de plaats van Cor over 
en Anouk Koreman is de creatieve tekst-
schrijfster van het slotlied.   
Bierlokaal
In het Bierlokaal (bij binnenkomst met-
een rechts, nog vóór de kaartverkoop) 
is een groot scherm geplaatst en er zijn 
35 zitplaatsen. Het programma in de zaal 
is daar live te volgen. Bezoekers zonder 
zitplaats kunnen dus tijdens het program-
ma daar (even) gaan zitten. Anders dan 
de naam suggereert zijn in het Bierlokaal 
diverse dranken te bestellen. We hopen 
dat dit enig soelaas biedt voor het stoe-
lenprobleem. 
Nieuwe seizoenkaarten 2020-2021 
Op 8 maart verkopen Thecla den Exter en 
Jopie van Oosterhout bij de ingang nieu-
we seizoenkaarten 2020-2021. De prijs is 
nog altijd € 17,50 en daarmee kunt u van 
oktober t/m maart 6 keer naar Ons Thuis 
voor een aangename zondagmiddag. Be-
stellen kan ook via www.spraakvermaak.

UITGAAN
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nl. Klik rechts bovenaan op de afbeelding van de seizoenkaart en 
de route naar een nieuwe kaart wordt automatisch in gang ge-
zet. In de gemeente Drimmelen worden de kaarten gratis thuis 
bezorgd.
Praktische informatie  
Zondag 8 maart: Spraakvermaak aflevering 80, café Ons Thuis, 
Bredaseweg 20,  Terheijden. Om 13.30 uur gaat de deur van de 
zaal open, om 14.30 uur opent presentator Dik van Beest. Mix 
sluit rond 16.45 uur deze editie én seizoen 13 af met het actuele 
Spraakvermaakslotlied. 

WAGENBERG MAAKT MUZIEK

Na de lovende reacties van de eer-
ste editie van “Wagenberg maakt 
muziek”, organiseert Harmonie 
OVU ook dit jaar weer dit evene-
ment. Zondagmiddag 15 maart 
mag iedereen, die geniet van muziek 

of graag wil optreden voor een mooi publiek, komen. 
Tijdens deze voorspeelmiddag zijn er optredens van de Har-
monie, JOW, de Blazersklas en het Blokfluitgroepje. Iedereen 
is al hard aan het oefenen voor deze mooie muzikale middag. 
Wanneer jij ook wilt optreden tijdens deze middag, meld je dan 
nu snel aan via de facebookpagina of via de mail: info@harmo-
nie-ovu.nl.
Voor Harmonie OVU is dit een spannende middag. Dit concert 
zal voor de Harmonie de generale repetitie zijn voor het SMD 
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concours. Ook voor JOW is dit een gene-
rale repetitie. 29 maart doet JOW voor 
het eerst mee aan het jeugdconcours in 
Heel. Dirigent René is nu al ontzettend 
trots op JOW en heeft alle vertrouwen 
in de kinderen. Wij als Harmonie zijn hier 
natuurlijk ontzettend trots op en komen 
zeker JOW aanmoedigen. Ook hier bent 
u van harte voor uitgenodigd.  
Dus heeft u zin in een gezellige middag 
vol muziek? Kom dan zondagmiddag 15 
maart naar Bij Bas en geniet van al het 
moois wat Wagenberg u te bieden heeft.
Waar: Bij Bas, Dorpsstraat 26, 4845 CE 
Wagenberg. Wanneer: zondag 15 maart 
om 13.30 uur.  Voor wie: iedereen die van 
muziek houdt.

KOM  SCHIETEN EN  WIN 
EIEREN!
bij Schietvereniging  Willem  Tell 
Terheijden

De afgelopen veertien jaar was onze ei-
erverschieting altijd twee weken vóór 
Pasen. Dit vijftiende jaar hebben we dit 
weekend echter wat eerder gepland en 
wel op 13, 14 en 15 maart. Iedereen is 
welkom!
Eieren kun je winnen door te schieten 
met een luchtgeweer of kruisboog (bege-
leiding en materiaal is aanwezig). En nee, 
je schiet niet op de eieren, maar je mag 
5 keer op een kaart schieten en dan kun 
je maximaal 10 eieren winnen. Dus hoe 
meer kaarten je koopt, hoe meer verse 
eieren je kunt winnen!

De vraag is met hoeveel verse eieren jij 
naar huis gaat? En met die eieren kun je 
natuurlijk van alles maken. Van een ome-
let tot een roerei, van een muffin tot een 
taart of ga je ze koken, schilderen, ver-
stoppen en proberen ze weer te vinden?
Nieuwsgierig geworden of gewoon zin 

in gezelligheid met een sportief tintje? 
Kom dan zeker langs in ons clubgebouw! 
Er kan geschoten worden op vrijdag 13 
maart van 19.30 tot 22.00 uur, zaterdag 
14 maart van 19.00 tot 22.00 uur en zon-
dag 15 maart van 11.00 tot 16.00 uur. 
Tot ziens bij Schietvereniging Willem Tell 
Terheijden, Hoge Vaartkant 8  Terheijden! 

PUUR  WIT PRESENTEERT: 
LYNNE HANSON & THE 
GOOD INTENTIONS 

Op donderdag 19 maart 2020 komt 
Lynne Hanson & The Good Intenti-
ons naar het Witte Kerkje in Terheijden. 
Lynne Hanson is een uit Ottawa, Canada, 
afkomstige singer-songwriter. Aanvanke-
lijk trad ze op als solo act, maar de laatste 
jaren trekt ze met haar eigen band The 
Good Intentions langs podia in Canada, de 
USA en Europa. Haar songs zijn waar het 
om draait, en die werden ooit omschre-
ven als ‘je favoriete spijkerbroek, goed af-
gedragen met hier en daar een scheurtje’. 
Haar muziek is “Too tough for folk and 
too blues influenced for country”.
Haar geluid, een mix van roots en coun-
try, wordt vergeleken met dat van Lu-
cinda Williams en Gillian Welch. Haar 
nieuwe album ‘Just Words’, haar zevende 
soloplaat, kwam uit in februari en vormt 
een passende voortzetting van haar toch 
al vrij indrukwekkende muzikale loop-
baan. Naast folk en country bemerken we 
in enkele tracks toch ook nog altijd haar 
liefde voor de blues- en jazzmuziek.
Als Lynne Hanson niet op pad is met haar 
band  The Good Intentions, solo optreedt 
of in de studio zit, heeft ze ook nog tijd 
om deel uit te maken van The Lynnes. Met 
mede-Canadees en bijna naamgenoot 
Lynn Miles heeft dit duo met ‘Heartbreak 
Song for the Radio’ de nodige prijzen in 
de wacht weten te slepen. Lynne ontving 
voor haar werk een aantal prestigieuze 
Canadese muziekonderscheidingen zoals 
de Canadian Folk Music Award in 2018.
Kaartverkoop
Kaarten voor dit optreden zijn verkrijg-
baar bij DA Drogisterij Relinde Fijnaut, 
Hoofdstraat 11 in Terheijden en Roots 
Mail Music, Van Goorstraat 4 in Breda. 
Het is ook mogelijk om kaartjes te reser-
veren via het e-mailadres puurwit@gmail.
com. Geef de naam van de artiest aan en 
het aantal kaarten. Vervolgens ontvang je 
een bevestigingsmail en liggen de kaartjes 
klaar bij de ingang van het Witte Kerkje 
voorafgaand aan het concert. De deuren 
gaan open om 20.00 uur en het concert 

begint om 20.30 uur.
Meer informatie? Kijk op www.puur-
witconcerten.nl of www.facebook.com/
puurwit.

VERHALENVERTELLER 
KEES POSTHUMUS 

In ‘Dwars 
door de Bij-
bel’ stuift ver-
halenverteller 
Kees Post-
humus van 
Genesis naar 
Openbar in -
gen, en weer 

terug. In tientallen korte verhalen, samen-
vattingen en liedjes gaat hij op reis door 
de Schrift. 
Het gaat daarbij vooral om de ‘dwarse’ 
verhalen, over dappere doorzetters en 
dwarsliggers. Verhalen die je ook op een 
andere manier kunt bekijken dan door-
gaans het geval is. Verhalen waar je soms 
ongemakkelijk van wordt en die je aan 
het denken zetten. Geen verhaal is veilig. 
De Bijbelverhalen zijn als het leven zelf, 
vol butsen en deuken, vol van geloof, 
hoop en liefde. 
Vrijdag 20 maart in ‘Ons Belang’, Kerk-
straat 47, 4926 CV Lage Zwaluwe. Aan-
vang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
De voorstelling duurt ongeveer een uur, 
na afloop bent u van harte welkom voor 
een hapje en een drankje. De entree is 
gratis, een gift na afloop is welkom. 
Namens de werkgroep  Verbinding van de 
protestantse gemeenten Terheijden-Wa-
genberg en Lage Zwaluwe, 
Wietske Brenters
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ZOMERVERMAAK
In een vorige editie van dit onvol-
prezen blad hebben we een tipje van 
de sluier opgetild over onze activi-
teiten. Nu gaan we verder met een 
tip van de bruidsluier op te lichten, 
zodat de contouren van ons pro-
gramma nog duidelijker worden. 
De Kersenhof lijkt op de hof van Eden oftewel het Paradijs, al-
leen word je daar niet verleid door middel van een appel maar 
door overheerlijke kersen ter grootte van skippyballen. Verder 
gaan we als een ouderwets schoolreisje met de bus naar Rotter-
dam en dat met een dagvullend programma. Een bezoek aan een 
museum over de wederopbouw van deze metropool behoort 
tot de interessante onderdelen. Ook gaan we controleren of 
de Van Rossums niet overdreven hebben met hun lof over en 
kritiek op Bergen op Zoom. Alsof het niet op kan gaan we ook 
nog naar Tilburg en vergapen ons daar aan de immense biblio-
theek LocHal. Om aan te tonen dat cultuur en lager aangeslagen 
genoegens des levens hand in hand gaan, bezoeken we ook nog 
de stadsbrouwerij.
Zoals vanouds trakteren we u, tegen een belachelijk lage prijs, 
op enkele smikkel- en smulpartijen van een Michelinsterren ni-
veau.  Voor ons mogen maart en april voorbij roetsjen, zo’n zin 
hebben we erin.  
Nog enkele los zand opmerkingen:  Als je als Zomervermaak het 
inmiddels landelijk vermaarde Spraakvermaak weet te penetre-
ren, dan stel je toch wel iets voor ten dorpe.  Zondag 8 maart 
zijn we te zien bij “De hort op met Mirjam”.  Als je Humberto 
Tan wil bewonderen, dan kom je ons of jezelf tegen.
Ook Wagenberg wordt in onze club steeds belangrijker. Guido 
de Vries heeft al heel wat steentjes bijgedragen.  Wim  Voermans 
is intussen vast lid van ons team.
Conclusie: blijf reikhalzend uitkijken naar onze brochure.

‘4 DE VRIJHEID FESTIVAL’

Dinsdag 5 mei is het precies 
75 jaar geleden dat heel Ne-
derland bevrijd was. Dat gaat in 
alle gemeenten gevierd worden 
met tal van activiteiten. In onze 
gemeente wordt in elk dorp 
(vanaf 11.30 uur) een lunch georganiseerd door de Katholieke 
Bond van Ouderen/Vereniging van Senioren, in samenwerking 
met verschillende andere organisaties. Drimmelen Connect! 
(bekend van The Passion Drimmelen en Vluchtweg) organiseert 

aansluitend het ‘4 De Vrijheid Festi-
val’.  Wat dat precies inhoudt, vra-
gen we aan Petra Kimmel, voorzit-
ter van Drimmelen-Connect!
Hoe ziet het programma er 
globaal uit?
Eerst zijn er dus de dorpslunches 
en aansluitend gaan we vanuit de 6 
kernen lopend of met bussen naar 
de festival-locatie. We hebben ge-
kozen voor een centraal punt in de 
gemeente: de loods van Rasenberg 
BV, hoek Wagenstraat / Wildestraat 

in Wagenberg. Er is geen parkeermogelijkheid bij de loods. Kom 
je niet met de bus of lopend, kom dan met de fiets. Verdere info 
over de dorpslunches, de looproutes en het vervoer volgt nog.
Kun je al een tipje van de sluier oplichten over het fes-

WWW.RONDOMDETOREN.NL

WWW.FACEBOOK.COM/RONDOMDETOREN
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tival?
Op de Dag van de Vrijheid organiseren 
we van 14.30 tot 17.30 uur een groots 
muzikaal vrijheidsfeest. Lokale zangers, 
zangeressen en muzikanten worden on-
dersteund door een professionele band. 
Het repertoire staat helemaal in het te-
ken van ‘vrijheid’. Guido van Gils heeft 
zijn sporen verdiend als presentator van 
de Top 100 Made en praat die middag de 
muzikale onderdelen aan elkaar. 

En de Vrijheidssong, hoe zit het 
daarmee?
Iedereen kan een vrijheidssong kiezen 
en insturen. Het gaat om een song/lied/
nummer dat jou het ultieme gevoel van 
vrijheid geeft. Hoeft dus niet over ‘vrij-
heid’ zelf te gaan. Mail jouw vrijheidssong 
naar info@drimmelen-connect.nl en tij-
dens het festival worden er een aantal 
gespeeld en gezongen. 
Wie zijn er verder bij de festival-or-
ganisatie betrokken?
In willekeurige volgorde: Thecla en Theo 
den Exter, Jolanda de Keizer, Maria en 
Anton Joosen, Ad van Oosterhout, Ber-
nadette en Ad Koenraad, Hanneke van 
Hooydonk, Gerard de Jongh, Freek 
Reniers, Gerrit Reniers, Robin Rovers, 
Cees Verwater, Mariëlla Huijgens, Janwil-
lem van der Vlies, Bert van Uffelen, Frou-
ke Hoenders en Monique Dorigo en Jo-
landa van Bragt. 
Wat gebeurt er nog meer in het ka-
der van 75 jaar Vrijheid?
Zondag 29 maart kan iedereen in elke 
dorpskern van 13.30 tot 16.00 uur een 
canvasdoekje beschilderen of van een 
gedicht of collage voorzien. De middag 
wordt omlijst met muziek en verhalen-
vertellers. Alle doekjes worden verza-
meld en zullen in de loods van Frans Ra-
senberg tentoongesteld worden tijdens 
het festival. 
Samengevat?
Op 5 mei vieren we samen, jong en oud, 
75 jaar bevrijding in de gemeente Drim-
melen. 
Zie ook www.drimmelen-connect.nl

BINGO VISCLUB “S.I.O.G.”

Op vrijdag 20 
maart a.s. orga-
niseert de Wa-
genbergse visclub 

S.I.O.G. weer een grote bingoavond in de 
zalen van café restaurant De Ruif, Brou-
werijstraat 57 te Wagenberg. De avond 
begint om 20.00 uur en zal zo rond de 
klok van 23.00 uur worden beëindigd. 
Er zijn weer tal van mooie prijzen te win-
nen, zoals de grote, zeer goed gevulde le-
vensmiddelenmanden en de fantastische 
vleesschotels die worden verzorgd door 
Slagerij Havermans. Ook de 2 koffieron-
den staan weer op het programma, koffie 
aangevuld met thee, koek en flessen over-
heerlijke likeur.  Tot slot is er de hoofd-
prijs van € 150,-.  
De prijs voor een boekje van 10 ronden 
bedraagt € 10,-.  Een dubbel boekje kost 
€ 17,-. Nog nooit een bingoavond van 
SIOG bezocht? Laat u eens verleiden en 
kom naar café restaurant De Ruif om 
deze avond mee te maken.  Plaats reser-
veren is niet mogelijk. SIOG raadt men-
sen die in groepsverband de bingoavond 
willen bezoeken, tijdig aanwezig te zijn, 
zodat u als groep bij elkaar aan een tafel 
kunt plaatsnemen.  Tot ziens op 20 maart .

GILDEDAG

Zoals ik u beloofd heb 
in een vorig artikel, zou 
ik u nog bijpraten over 
de wedstrijden. Wat is 
nou belangrijk bij welk 
onderdeel en hoe wor-
den deelnemers tot 
winnaar uitgeroepen 

op onze gildedag.
Bij de eerste wedstrijd zijn in de regel de 
meeste lezers aanwezig. Het is namelijk 
de optocht door Terheijden. Alle gilden 
dienen zich ordelijk en netjes te presen-
teren. Een gilde marcheert niet echt, maar 
“gaat”. Het tempo ligt dan ook langzamer 
dan bijvoorbeeld bij de Harmonie die, als 
zij een mars spelen, 120 passen in een mi-
nuut zetten. Dit kennen wij als marstem-
po. Bij het gilde is het tempo 90 passen in 
een minuut. Langzamer dus.
Voorts wordt gekeken naar de eenheid 
van het gilde. Lopen zij recht achter el-
kaar en zijn de rijen naast elkaar recht? 
Blijft men in de houding en in het gelid 
staan als de optocht even stopt, of begint 
iedereen gezellig met elkaar en de toe-
schouwers te keuvelen? Is alles mooi ge-
poetst en presenteerbaar gemaakt en is 
het voor de toeschouwers duidelijk wat 
voor soort gilde het is (geweerschutters, 

handboogschutters of kruisboogschut-
ters)? Heeft men allemaal dezelfde kleding 
aan, of loopt er iemand op sportschoenen 
tussen zonder aanwijsbare reden? 
Er kunnen natuurlijk altijd uitzonderingen 
zijn op de geldende regels. Zo kan een 
deelnemer aan de optocht anno 2020 
gerust deelnemen in een scootmobiel, 
zonder dat zijn of haar gilde hiervoor 
puntenaftrek krijgt. Deelnemen is immers 
het grootste goed binnen de gilden. Maar 
het is niet de bedoeling dat iedereen zo-
maar met een zonnebril oploopt omdat 
het bij zijn of haar imago past. Het kan 
natuurlijk prima als het je gezondheid ten 
goede komt.
Heb je deelgenomen aan de optocht, dan 
pas mag je deelnemen aan de komende 
onderlinge wedstrijden. Ongeacht hoe je 
er als gilde bij hebt gelopen en of dit re-
sulteert in een prijs.

Zelf ben ik van dichtbij betrokken geweest 
in de afgelopen jaren op federatief niveau 
(lees alle wedstrijden in Noord-Brabant) 
voor wat betreft de tamboers en bazuin-
blazers.
Zij worden beoordeeld op onder ande-
re hoe zij zich presenteren als tamboer 
of bazuinblazer. Dit begint bij het bin-
nenkomen van het wedstrijdveld tot het 
vertrek ervan. Hoe meldt een muzikant 
zich aan, staat hij rechtop in de houding 
en meldt hij zich correct aan? Heeft hij of 
zij voor de jury leesbare partijen bij opdat 
zij hem of haar goed kunnen volgen in het 
te spelen stuk? Speelt de muzikant ook 
daadwerkelijk datgene wat er op de partij 
staat en worden er geen fouten gebla-
zen of geslagen? Hierbij wordt rekening 
gehouden met leeftijd en kunde van de 
betreffende muzikant. De bazuinblazers 
komen allemaal uit in de klasse C, tenzij 
ze zich in een eerdere wedstrijd dusdanig 
hebben geprofileerd dat zij promoveren 
naar de klasse B, een hogere en dus pit-
tigere klasse waarbij de puntjes nog veel 
meer op de “i” gezet dienen te worden. 
Hetzelfde geldt voor de tamboers. Edoch, 
bij hen gaat het over vier klassen.
Ook bestaat de mogelijkheid om met een 
groep bazuinblazers of tamboers deel te 
nemen aan een wedstrijd. Hierbij wordt 
dan extra gelet op het samenspel. Is men 
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als groep in staat in hetzelfde tempo het stuk te spelen wat aan-
gemeld is door de hoofdtamboer of hoofdbazuinblazer? Als ex-
tra moeilijkheidje is voor de hoofdtamboer of hoofdbazuinbla-
zer het ordelijk opkomen en afmarcheren van het wedstrijdveld. 
Kortom, zaken genoeg om op te letten als jury op de gildedag. 
Alle behaalde punten worden door een onafhankelijke commis-
sie bij elkaar opgeteld en de winnaar wordt tegen de avond 
bekend gemaakt in de grote tent. En als je dan hoort dat je gilde 
of gildebroeder of -zuster bij de winnaars hoort, dan ben je blij 
en trots op de geleverde prestatie als gilde in zijn geheel.
Tot zover een korte uitleg over de wedstrijdelementen bij de 
optocht en het trommen en bazuinblazen. In een volgend artikel 
leg ik u graag wat uit over het schieten op de gildedag.
Met vriendelijke groet, Michel Brocks, 
namens kloveniersgilde St. Antonius Abt

ENKELE OUDE DORPSWEGEN

In februari 1802 vond de aanbesteding plaats van herstellingen 
aan de dorpswegen in Terheijden. De in januari jl. beschreven 
nieuw aangelegde rijksweg in 1820-1821 was er nog niet. In de 
aanbesteding stond o.a. het volgende:
Aan de zuidzijde van 
het dorp Terheijden 
waren herstellings-
werken noodzakelijk 
in het laatste stuk van 
de Hoofdstraat en 
bij ‘huize Trigelandes’. 
Dat was een groot 
herenhuis en stond 
waar nu de Bredase-
weg begint. Toen was 
de Bergen officieel de 
Bredascheweg.  Aan 
de haven, bij het begin van de Schansstraat, werd de boerde-
rij genoemd van Frans [van der] Mast met daar tegenover “de 
meer paalle”, waar schepen aanmeerden. Naast deze boerde-
rij was de kalkschuur van Pieter van Alphen en daar moesten 
“twee eijke schamp paale” worden gezet. Ook toen was de 
ingang van de Schansstraat vanaf de haven vrij smal. Langs die 
palen konden karwielen schampen en zo schade voorkomen. In 
de Schansstraat werden genoemd de woningen van Rompa en 
van Diepstraate. 
De Schansstraat kwam 
uit bij de woning van Lam 
Som (Lambert Zom), nu 
Molenstraat 6 en dat was 
“aan den Steenweg”. De 
toen reeds verharde (nu) 
Molenstraat moest met 
een breedte van twee 
roeden (ruim 7,5 meter) 
op verschillende plaatsen 
worden opgeknapt. Hier werd de Molenstraat destijds Molen-
dijk genoemd, gelegen aan “ ‘t Meulen-end”.
In Wagenberg was vanaf 1860 de doorgaande weg over de 
Withuisstraat, Dorpsstraat en Brouwerijstraat met de Bran-
destraat bestraat als provinciale weg naar Geertruidenberg. 
Maar de Wagenstraat, toen de ‘Wagenbergsche straat’ genoemd, 
was nog een zandweg. Door de gemeenteraad werd in februa-

EN  TOEN GEBEURDE...
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ri 1893 besloten aan het bestuur van de 
Binnenpolder, de eigenaar van de straat, 
een bijdrage te geven van ƒ 200 voor een 
verharding en die bestond uit koolas en 
heeft bestaan tot 1925. Daarna kwam 
ook daar bestrating.
Johan van der Made

OPEN LESWEEK B-FIT 
TERHEIJDEN

Om na de car-
naval goed op 
te starten heeft 
B-FIT een Open 

Lesweek op het programma staan.
U kunt tijdens deze week alle lessen gra-
tis komen proberen. Zo is er een Fullbody  
Workout, de looptraining,  BBB (Benen, 
Billen, Buik) of speciaal voor de mannen 
een Mancave. Alle lessen worden aange-
boden door professionele instructeurs 
die veel aandacht besteden aan houding, 
gezondheid en plezier. U mag natuurlijk 
ook gezellig met z’n tweeën mee komen 
doen, want samen sporten is altijd leuker. 
B-FIT heeft een samenwerking met de 
fysiotherapeuten van TopzorgGroep die 
vrijblijvend een advies kunnen geven als 
het gaat om een blessure of bij twijfel, u 
kunt dan op een veilige en prettige ma-
nier onder begeleiding trainen en zo aan 
het herstel werken.

Naast de lessen biedt B-FIT ook Personal 
Training / Small Group Training aan voor 
specifieke doelen.
Als u zich inschrijft na deze week betaalt 
u geen inschrijfgeld en kunt u meteen aan 
de slag bij B-FIT Terheijden.  Wij hopen u 
te mogen begroeten tijdens een van onze 
lessen in deze week.
Met sportieve groet,  
Team B-FIT  Terheijden, 06-46013006, 
www.bfitterheijden.nl

WORDT ROEIEN OOK 
JOUW SPORT?
Open dag Roeivereniging Breda

Op zaterdag 21 
maart organi-
seert Roeivereni-
ging Breda van 
10.00 tot 13.00 uur 
een open dag voor 
iedereen vanaf 11 
jaar die wil kennis-
maken met de roeisport. Neem een kijkje 
in het clubgebouw en de botenloods, oe-
fen ‘droog’ op een roeiapparaat in de fit-
nessruimte en maak een korte roeitocht 
op de rivier de Mark onder begeleiding 
van een ervaren instructeur.
Jeugdroeiers
Jeugdroeiers gaan elke zondagochtend en 
vrijdagavond het water op. De jeugdin-
structeurs leren je veilig roeien, waarbij 
plezier in de sport en gezelligheid met je 
teamgenoten een belangrijke rol spelen. 
Je leert ook alles over de roeitechniek, de 
boten en de verkeersregels op het water. 
In de winter is het ’s avonds te donker 
om te roeien en staat er elke vrijdaga-
vond een workout op het droge op het 
programma. Voor gezellige activiteiten is 
bij Roeivereniging Breda ook volop rui-
mte. Voor alle jeugdleden worden in het 
komende roeijaar weer sportieve (onder-
linge) wedstrijden en een meerdaags roei
kamp georganiseerd. Ook zijn het jaarlijk
se Halloweenfeest, het kerstdiner met 
disco en het spetterende zomerfeest met 
barbecue activiteiten waar de jeugdleden 
erg naar uitkijken.
Roeicursus volwassenen
Als beginnende roeier vanaf 18 jaar volg 
je bij Roeivereniging Breda de Crew Class 
cursus, waarin ervaren instructeurs je vei
lig en met plezier leren roeien. De Crew 
Class cursus duurt drie maanden, waarin 
je tweemaal per week in groepsverband 
instructie krijgt en alles leert over de roei
techniek, boten en verkeersregels op het 
water. Roeien is een technische sport die 
je in een team en individueel kunt beoe-
fenen. Of het nu recreatief is in toerbo-
ten of op wedstrijdniveau in snelle smalle 

boten, bij Roeivereniging Breda kun je elk 
seizoen sportief genieten op het water.
Over Roeivereniging Breda
Roeivereniging Breda is opgericht in 1974 
en is aangesloten bij de Koninklijke Neder-
landse Roeibond (KNRB). Roeivereniging 
Breda is gelegen op een schitterende locatie 
aan de rivier de Mark, op de grens tussen 
Breda en Terheijden (Bredaseweg 30 in 
Terheijden). Met circa 400 leden van 11 
tot 80+ jaar kent de roeivereniging een 
bloeiend verenigingsleven.
Open dag Roeivereniging Breda
Datum en tijdstip: zaterdag 21 maart van 
10.00 uur tot 13.00 uur. Locatie: Bredase-
weg 30, 4844 CL Terheijden. Meer info: 
www.rvbreda.nl.

OPEN  TERHEIJDENSE 
TAFELTENNISKAMPIOEN-
SCHAPPEN  
TTV TIOS Terheijden organiseert ook dit 
jaar de Open Terheijdense Tafeltennis-
kampioenschappen.  Wij organiseren dat 
voor alle inwoners van Terheijden en Wa-
genberg vanaf de leeftijd van 8 jaar.
Ongeacht of je veel of weinig tafeltenni-
servaring hebt, je bent van harte welkom..!  
Tafeltennis is een sport voor jong én oud. 
Heb je geen tafeltennisbatje, maar wel 
sportkleding…geen probleem. Je kan bij 
ons een batje lenen en meedoen aan het 
kampioenschap.

SPORT

Open Terheijdense
Tafeltennis

Kampioenschappen
Zondag 15 maart 2020

De Cour 
Markstraat 6, Terheijden

- Aanmelden via: voorzitter@tios-terheijden.nl

- Inschrijfgeld:  Jeugd € 3,50 / Senioren € 5,-

- Inschrijven kan tot: 7 maart 2020

Inschrijven

Toernooi info

- Enkelspel

- Jeugd (8 t/m 15 jaar) & Senioren (vanaf 16 jaar)

- Alle inwoners van Terheijden en Wagenberg 

mogen deelnemen

- Zaal opent om 9:00 uur / Toernooi start om 9:30 uur

Meer informatie: www.tios-terheijden.nl
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De Open Terheijdense Tafeltenniskampioenschappen 
wordt gehouden op zondag 15 maart 2020. 
De locatie is De Cour, Markstraat 6 in Terheijden. De 
zaal is open om 09.00 uur en de wedstrijden begin-
nen om 09.30 uur. Het inschrijfgeld voor junioren (t/m 15 
jaar) is € 3,50 en voor de deelnemers vanaf 16 jaar € 5,00.  
Inschrijven doe je door een e-mail te sturen met vermelding van 
jouw naam, adres, telefoonnummer en leeftijd naar voorzitter@
tios.terheijden.nl. Inschrijven kan tot 7 maart 2020 Daarnaast 
ben je van harte welkom om een keer mee te komen spelen/
trainen. Kijk ook eens op onze website www.tios-terheijden.nl. 
Wij hopen je te zien op zondag 15 maart..!

ST.  DORPSRAAD WAGENBERG
Glasvezel wel of niet:  bezoek de jaarvergadering
Dat waren ook de twee belang-
rijkste onderwerpen die we tijdens 
onze vergadering van woensdag 19 
februari hebben besproken. Maar 
eerst willen we Martin Scheepers 
en Jolanda Knoops van het Tho-
mashuis bedanken voor hun in-
zet en bijdrage aan onze Stichting.  
Wegens hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden voor 
de bewoners van het Thomashuis hebben zij hun lidmaatschap 
moeten opzeggen.
Mededelingen
Toch hebben we eerst nog enkele mededelingen voor u:
12 april is er een voorlichtingsavond m.b.t. de wandelavonden. 
Wandelaars kunnen onder begeleiding op pad gaan voor 1, 2 of 
5 kilometer. Houd de nadere informatie hierover in de gaten.
De viering van 75 jaar bevrijding begint met een voorloper op 
29 maart (gelijktijdig met de Oude Weideloop). Iedereen is wel-
kom en kan deelnemen.
5 mei is dan de daadwerkelijke viering met o.a. een lunch waar-
aan iedereen tegen betaling van € 3,- kan deelnemen. Het vol-
ledige programma voor deze dag zal via diverse kanalen bekend 
gemaakt worden.
Jaarvergadering 11 maart 
St. Dorpsraad vindt het van belang dat we er alles aan moeten 
doen om de komst van glasvezelkabel te verwezenlijken. In de 
toekomst wordt het steeds belangrijker dat we beschikken over 
een goede en snelle internetverbinding. Glasvezelkabel buiten-
af maakt dit mogelijk, mits er voldoende belangstelling voor is 
(minsten 40% van de woningen moet aansluiten). Daarom zal 
onze jaarvergadering in het teken staan van Glasvezelkabel. Zo-
wel Glasvezelkabel buitenaf als de diverse providers zullen die 
avond aanwezig zijn. U kunt dan nogmaals met uw vragen en 
opmerkingen bij hen terecht in een persoonlijk gesprek.
Het volledige programma voor de jaarvergadering krijgt u bin-
nenkort in de bus. De vergadering zal gehouden worden in Ple-
xat. Noteer e.e.a. dus alvast in uw agenda.
St. Dorpsraad Wagenberg: Hoe verder?
Inmiddels bestaat de Dorpsraad Wagenberg 11 jaar. We vragen 
ons toch af hoe we verder moeten gaan. M.n. de samenwerking 
met de gemeente verdient volgens ons geen schoonheidsprijs. 
Het realiseren van voorzieningen (o.a. woningbouw -voor de 
Verlengde Elsakker lopen de plannen al vanaf 2002-,  aanpassen 
Parallelweg, herinrichting Dorpsstraat, aanpassingen Plexat) du-
ren of duurden eindeloos lang (5 tot 10 jaar) en m.n. voor het 
realiseren van nieuwbouw is nog steeds niet duidelijk wanneer 

VAN  ALLES  WAT
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er spijkers met koppen geslagen worden. 
Andere projecten (o.a. V.d. Elsenplein) 
werden anders uitgevoerd dan afgespro-
ken. 
Hebben we niets bereikt? Ja zeker. Dank-
zij de Dorpsraad kan de avondvierdaagse 
nog steeds plaatsvinden, kunnen liefheb-
bers van tuinieren nog steeds in hun volk-
stuintje terecht, hebben we een skatebaan 
en een extra speeltoestel in de speeltuin 
aan de Zandakker gerealiseerd en hebben 
we – samen met andere groeperingen – 
ons ingespannen voor het voortbestaan 
van Ple-
xat voorlopig tot 2024.
Ondanks dat hebben we besloten dat we 
als Dorpsraad voorlopig gas terugnemen. 
Uitnodigingen voor deelname aan werk-
groepen en bijeenkomsten vanuit de ge-
meente zullen de komende periode door 
ons zeer kritisch worden bekeken en be-
oordeeld om vervolgens af te wegen of 
we onze medewerking zullen verlenen. 
Dat zal mede afhankelijk zijn van de op-
stelling van de gemeente.  De frequentie 
van onze vergaderingen zal voorlopig ook 
worden teruggeschroefd.
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, 
dan houden wij u op de hoogte, vooral 
wanneer zaken direct betrekking hebben 
op Wagenberg.
Volkstuintjes
Hierboven hebben we de volkstuintjes al 
even aangehaald. Momenteel ligt er nog 
een tuintje te wachten op een enthousi-
aste hobbyist. Voor € 21,- kunt u een heel 
jaar uw eigen groenten en fruit verbou-
wen. Gezond en onbespoten. Hebt u in-
teresse, neem dan even contact met ons 
op.  Als u nu huurt, kunt u er dit jaar nog 
van profiteren. Het groeiseizoen moet 
immers nog beginnen.
Volgende vergadering
Onze volgende vergadering is dus de jaar-
vergadering die we houden op 11 maart 
a.s. om 20.00 uur in Plexat.
De volgende reguliere vergadering is 24 
juni.  We beginnen zoals gewoonlijk om 
20.00 uur in Sportcafé Driedorp. U bent 
van harte welkom.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen 
zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actuali-
teiten van en voor Drimmelen en omge-
ving waarbij actuele onderwerpen in de 
schijnwerpers gezet worden. Hebt u een 
nieuwswaardige mededeling zonder com-
merciële doeleinden? Mail het ons naar 
publicatie@omroepdrimmelen.nl. 

The Sound of Freedom - Viering 75 
jaar vrijheid Hooge Zwaluwe

In Hooge Zwaluwe organiseerde de 
Stichting Bevrijding Hooge Zwaluwe en 
Helkant een mooie en interactieve vrij-
heid-belevenis met inspirerende beelden. 
Met muziek en optredens van Joop van 
de Sande, Ton Stevens, Lieke Janssen, Erik 
Rozendom, leerlingen BS De Schittering 
en een Pools kinderkoor. Mimi Maan en 
Joop van de Sande presenteerden dit pro-
gramma en vroegen aan het publiek “Wat 
betekent vrijheid voor jou?”.  Wij maak-
ten een impressie.
Bijzondere hobby’s - Adrie de Leeuw 
maakt glas kunst

Voor onze serie bijzondere hobby’s gin-
gen onze vrijwilligers Riebert Verheugen 
en Peter Maas dit keer op bezoek bij 
Adrie de Leeuw. Hij bewerkt glas en weet 
dat tot kunst te verheffen.  Adrie vertelt 
daar niet alleen gepassioneerd over, maar 
we zien hem ook aan het werk en natuur-
lijk komen er een aantal van zijn kunst-
werken voorbij.
Omroep Drimmelen Kids- Tim over 
gameverslaving

Vijf kids uit onze gemeente vormen sa-
men een redactieteam en gaan regel-
matig een onderwerp voor kinderen èn 
volwassenen presenteren. In deze afleve-
ring gaat Tim op zoek naar antwoorden 
over gameverslaving. Hij ging daarvoor op 
bezoek bij Charlotte van Baal van Nova-
dic-Kentron en kreeg daar veel antwoor-
den en tips.
Dorpsgericht werken – De Samenloop
Iedere 2e helft van de maand kunt u kij-
ken naar onze rubriek Dorpsgericht wer-
ken. Dorpsgericht werken gaat om het 

bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en 
sociale betrokkenheid. Coördinator Lilian 
Lambrechts zal u in deze rubriek voor-
zien van informatie over actuele zaken 
die hiermee samen hangen. Dit keer ging 
zij op bezoek bij De Samenloop in Lage 
Zwaluwe en sprak er met Petra Glerum.

VAN HET WMO-PLATFORM 
DRIMMELEN

Nieuws uit het overleg
Het Wmo-Platform Drimmelen komt ie-
dere tweede woensdag van de maand in 
een openbare vergadering bijeen. Tijdens 
de vergadering van februari kwamen o.a. 
de volgende onderwerpen ter sprake.
Huishoudelijke hulp
In onze gemeente zal er, wat betreft het 
aantal aanbieders en de vrije keuze daar-
van, voor de inwoners die hulp krijgen 
niets veranderen. De gemeente streeft 
naar voortzetting van de overeenkom-
sten en keuzevrijheid voor de inwoners 
die gebruik kunnen/willen maken van de 
Huishoudelijke Hulp via de Wmo. Er wor-
den wel aangescherpte kwaliteitseisen 
aan de aanbieders gesteld.
Toezichthoudend ambtenaar
De gemeenteraad heeft aangedrongen op 
een fraudeaanpak bij zowel de Wmo, de 
Jeugdzorg als de Participatiewet (werk 
en inkomen). Er worden ambtenaren 
aangesteld als toezichthouder voor die 
gebieden. Zij gaan in overleg controleren 
of zaken goed aangepakt en geregeld zijn. 
Voor de Participatiewet was dat al langer 
het geval. 
E-health en zorgvoorzieningen
(e-Health is elektronische gezondheids-
voorziening)
Om de zorg en ondersteuning voor bv. 
thuiswonende ouderen betaalbaar te 
houden, moet op afstand werken (zoals 
onder meer inlichtingen doorgeven via 
internet) belangrijk worden. Daardoor 
komen meer tijd en capaciteit vrij voor 
verzorgenden. Dan kunnen zij beter de 
meest kwetsbaren de aandacht geven 
die zij nodig hebben. Het Wmo-Platform 
heeft onze gemeente gevraagd of ze daar 
voldoende oog voor heeft en de daar-
voor noodzakelijke voorzieningen tijdig 
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kan en zal regelen. 
Besluiten, beleidsregels en verordeningen
Aan het begin van een nieuw kalenderjaar moeten besluiten, 
beleidsregels en verordeningen van de gemeente tegen het licht 
worden gehouden. Immers, in de loop van een jaar kunnen er 
nieuwe afspraken, regels en voornemens worden gemaakt die 
moeten worden ingevuld. Dat betreft ook de domeinen Wmo, 
Jeugd en Participatie. In goed overleg met het Platform worden 
de wijzigingen doorgenomen en, waar nodig, vragen gesteld en 
voorstellen voor verandering gedaan. Voor Jeugd is bv. gevraagd 
om meer aandacht voor het opzetten van een overleg van ou-
ders, ouders die te maken hebben met het Centrum voor Jeugd 
en Gezin. 
Steeds meer aandacht is ook gevraagd voor de mogelijkheid een 
onafhankelijke cliëntondersteuner in te schakelen die inwoners 
bij de gesprekken met de gemeente helpen.
Vragen of opmerkingen over deze informatie? Reageren kan 
naar het Wmo-Platform Drimmelen. Per brief p/a Middelmeede 
5, 4921 BZ Made of per email: info@wmoplatformdrimmelen.nl. 
Website:  www.wmoplatformdrimmelen.nl
 
START COLLECTEWEEK 
REUMANEDERLAND  

In de week van 16 tot 
en met 21 maart is de 
jaarlijkse collecteweek 
van ReumaNederland. 

Ook dit jaar kunt u de collectant aan de deur verwachten. On-
danks de onzichtbaarheid van de ziekte kampen meer dan 2 
miljoen Nederlanders met de grote impact die reuma heeft op 
hun dagelijks leven. Met meer geld kan ReumaNederland onder-

zoek naar betere behandelingen financieren en ervoor zorgen 
dat mensen met reuma mee kunnen doen in de maatschappij. 
Geen contant geld?
Alle collectanten hebben een QR-code op hun legitimatiebewijs 
staan. Hiermee kunt u eenvoudig met uw smartphone een dona-
tie aan de deur doen. Natuurlijk is het ook mogelijk om contant 
geld in de collectebus te doneren. 
Meer weten over de impact van reuma?
Kijk op www.reumanederland.nl/collecte voor zes filmpjes die u 
meenemen in het leven met reuma. 

CAB: DISCUSSIENOTA OVER BOA’S 
GEEFT GEEN DUIDELIJKHEID
Burgemeester bedrijft struisvogelpolitiek 

Op 14 november 2019 
heeft de fractie van Com-
binatie Algemeen Belang 
(CAB) een motie ingediend 
met de titel “onderzoek af-

schaffen Boa’s”. Wij hebben deze motie ingediend om gehoor 
te geven aan de zeer vele signalen die wij van onze inwoners 
ontvingen over de manier van werken van de Boa’s en de grote 
onvrede daar over. Wat volgde was een uitgebreide discussie in 
de raad met als toezegging door de burgemeester om over de 
inzet van de Boa’s te discussiëren. Dit is besproken. 
Uit de nota blijkt dat het aantal meldingen de afgelopen jaren 
fors is toegenomen, maar dat het altijd nog om minder meldin-
gen dan 4 stuks per dag gaat. Hiervan worden er 2 opgepakt en 

POLITIEK

Yes it’s time

27 maart 2020
Cheese & Wine

Op vrijdag 27 maart 2020 organiseren we
in samenwerking met Fromagerie Guillaume 
de thema avond Cheese & Wine. 
Een heerlijk diner bestaande uit vier gangen. 
In 3 gangen krijgt u de heerlijkste gerechten 
geserveerd waarvan kaas een onderdeel 
zal zijn. Als afsluiting stelt u uw eigen 
kaasplank samen van de kaaswagen! 
Bijpassend worden 4 wijnen geschonken. 

De prijs voor het 4 gangen diner inclusief 
kaasplank en 4 wijnen is € 75,- p.p.
Aanvang: 19.00 uur

Eventueel nog uit te breiden met een nagerecht.

Restaurant Ripasso Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
www.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297
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de rest verdwijnt in de prullenbak. Het aantal boetes is minder 
dan 1 per dag. Wij zijn absoluut geen voorstander van het op-
leggen van boetes aan onze inwoners, maar deze cijfers zeggen 
alles over de inzet van de Boa’s. Bij de introductie van de Boa in 
2008 hebben we al aangegeven dat de inzet van Boa’s niet zou 
gaan werken tegen het terugdringen van kleine ergernissen bij 
onze inwoners. Wij hebben hierin dan ook volledig ons gelijk 
gekregen. Het roept alleen maar meer ergernissen op.
In de loop der jaren zijn er een aantal wettelijke taken naar de 
gemeente toe gekomen die uitgevoerd moeten worden, zoals 
controles in de horeca. CAB is van mening dat die taken prima 
uitgevoerd zouden kunnen worden door professionele inhuur. 
Wij hebben dan ook gepleit om dit nader uit te werken hoe wij 
hier als gemeente de beste invulling aan zouden kunnen geven.
Burgemeester de Kok en een meerderheid van de gemeente-

raad heeft geen enkel 
oog voor de ergernissen 
die dit bij onze inwoners 
oproept.
De discussie afgelopen 
donderdag ging werke-
lijk alle kanten op, waar-
bij de partijen vooral 
hun eigen wensen naar 
voren brachten waar 
volgens hen vooral op 
gehandhaafd zouden 

moeten worden. Wat ons betreft redenen te meer om onder-
zoek te laten uitvoeren wat de beste oplossing is om hier verder 
als gemeente mee om te gaan. Voorlopig modderen we door 
met deze struisvogelpolitiek.
De fractie van CAB

KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE 
Zondag 8 maart, 10.00 uur: ds. E. Fockens.  Viering Heilig 
Avondmaal. Diaconiecollecte: KIA 40-dagentijdcollecte. Locatie: 
het Witte Kerkje.
Zondag 15 maart, 10.00 uur: Gezamenlijke dienst met 
de Protestantse Gemeente van Lage Zwaluwe: mw. ds. J. van 
Hooijdonk uit Schelluinen. Diaconiecollecte: KIA 40-dagentijd-
collecte. Locatie: Protestantse Kerk te Lage Zwaluwe, Kerk-
straat 49. 

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

Diensten door de week en in het weekend
Zaterdag 7 maart 19.00 uur: Woord- en Communieviering. 
Voorganger Mevr. F. van Mook. Cantor Dhr. H.  Vergouwen.
Zaterdag 14 maart 19.00 uur: Woord- en Communievie-
ring. Voorganger Mevr. A. Schoenmakers. Dames-, Heren- en 
Gummaruskoor.
Maandag 16 maart 10.30 uur: Woord- en Communievie-
ring in Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger Mevr. G. v.d. 
Korput.
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur,  tel. 5931216.
U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, 
een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzen 

KERKEN
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enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact opne-
men met telefoonnummer 06 51490011.
Is er nog iets te doen in de kerk???
Ja, er is zeker wel wat te doen in de kerk.
Voordat de viering op zondag begint, heeft de koster de deuren 
geopend, de kaarsen aangestoken, de wierook voorbereid, de 
juiste boekjes klaargelegd, de geluidsinstallatie aangezet, de mi-
crofoons getest, de juiste kleding voor de voorgangers gereed 
gelegd en de lichten aangedaan. Daarnaast heeft de koster in 
de wintertijd natuurlijk ook gecontroleerd of de verwarming is 
aangeslagen. Daar sta je niet zo bij stil als argeloze kerkbezoeker, 
maar heel die takenlijst is door de koster al afgewerkt wanneer 
jij de kerk binnenkomt om de viering mee te beleven.
Fijn dat wij in onze drie kerken kunnen rekenen op de vrijwillige 
inzet van mannen en vrouwen die koster zijn. De Vijf Heiligen 
Parochie heeft 3 kerken:  H. Bernarduskerk Made, H. Gummar-
uskerk Wagenberg en H. Antonius Abtkerk Terheijden. In de 
kerk van de H. Gummarus te Wagenberg is er een vacature voor 
koster. Ook in de kerk van de H. Antonius Abt in Terheijden is al 
enige tijd een vacature voor een koster. 
Wij zijn op zoek naar:
Een koster (m/v) voor de verzorging van de wekelijkse zon-
dagsviering en voor de viering van de hoogfeesten in de H. 
Gummaruskerk te Wagenberg.
Een koster (m/v) voor de verzorging van de wekelijkse zater-
dagavondviering en voor de viering van de hoogfeesten in de 
kerk van de H. Antonius Abt in Terheijden. 
Het gaat in kerken om een vrijwillige functie. In Wagenberg zult 
u (na samenspraak met de andere kosters) meedraaien in een 
dienstenrooster en in Terheijden zal in onderling overleg met 
de huidige koster bekeken worden wanneer u uw taken kunt 
vervullen.
Bent u flexibel, werkt u graag samen met anderen en wilt u zich 
inzetten voor de gemeenschap? Heeft u interesse in de functie 
van koster of kent u iemand die deze functie graag zou willen 
vervullen, neemt u dan contact op met het secretariaat van de 
Vijf Heiligen Parochie via e-mail: info@naardekerk.nl of telefoon: 
0162-682303.
Pastoraal Team en Parochiebestuur Vijf Heiligen Parochie

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Ready2Help
Bent u al bekend met het initiatief Ready-
2Help vanuit het Nederlandse Rode Kruis? 
Ready2Help is een burgerhulpnetwerk van 
vrijwilligers voor extra ondersteuning tij-
dens een noodsituatie. Inmiddels hebben 
al ruim 37.000 mensen in Nederland zich hiervoor aangemeld. 
Vrijwilligers met daadkracht en aanpakkersmentaliteit die graag 
een stapje naar voren doen wanneer dit echt nodig is. Uiteraard 
met ondersteuning van een professionele teamleider werkzaam 
binnen het Rode Kruis. Zodra uw hulp nodig is, ontvangt u een 

oproep. Of het nu gaat 
om wateroverlast, een 
ontruiming van een zor-
ginstelling of een andere 
noodsituatie, bij Ready-
2Help kunt u op uw ma-
nier een bijdrage leveren.
Wilt u ook graag hulp 
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bieden als dat nodig is? Meld u dan direct 
aan via https://ready2help.rodekruis.nl.
Burgemeesterspenningen carnaval 
2020
Ieder jaar reikt burgemeester Gert de 
Kok burgemeesterspenningen uit aan 
inwoners die zich belangeloos inzetten 
voor het goed laten verlopen van de vie-
ring van carnaval. Dit jaar reikte hij de 
penning o.a. uit aan:

- Remco van Gool tijdens de carnavals-
mis in de kerk Antonius Abt in Terheijden 
voor zijn inzet voor T.C.V. De Schraan-
sers;

- Postuum aan Marjorie Koppelaar-Bo-
gaers tijdens de carnavalsmis in de Gum-
maruskerk in Wagenberg voor haar inzet 
voor Carnavalscomité De Erpelrooiers.
Aanmelden Burgernet
Zijn uw kennissen/familieleden al bekend 
met Burgernet? Breng hen op de hoog-
te! Met Burgernet werkt u samen met 
uw gemeente en politie aan veiligheid in 
uw buurt. Als u deelneemt aan Burger-
net ontvangt u een spraak- of smsbericht 
wanneer er iets gebeurt in uw omgeving. 
Daarin krijgt u het verzoek om bijvoor-
beeld naar een persoon of voertuig uit te 
kijken.
Burgernet wordt ingezet o.a. bij diefstal 
of inbraak, doorrijden na een aanrijding, 
beroving of vermiste personen.
In sommige gevallen maakt de gemeente/
politie ook preventief gebruik van Bur-
gernet om u te informeren over verdach-
te of onveilige situaties. Hoe meer men-
sen aan Burgernet deelnemen, hoe groter 
de kans dat een verdacht of vermist per-
soon wordt opgespoord. Aanmelden kan 

rechtstreeks via www.burgernet.nl.

BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergun-
ningen
Terheijden, nabij Haven 1 (4844 DB) (W-
2020-0069): Onderhoudswerkzaamhe-
den aan de haven in Terheijden. Ingeko-
men d.d. 06-02-2020.
Terheijden, Dorpsplein 4A (4844 DB) (W-
2020-0071): Het kappen van een boom. 
Ingekomen d.d. 07-02-2020.
Terheijden, Vierhoven 82 (4844 VD) (W-
2020-0086): Het kappen van vier berken. 
Ingekomen d.d. 18-02-2020.
Terheijden, Zeggelaan ong. (4844 SK) (W-
2020-0088): Het realiseren van een tijde-
lijke inrit. Ingekomen d.d. 19-02-2020.
Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Terheijden, naast Bergen 55 (4844 EM) 
(W-2020-0050): Het verlengen van de 
termijn voor het tijdelijk depot aan de 
Bergen. Besluitdatum: 11-02-2020. 
Terheijden, Dorpsplein 4A TRAF (4844 
CM) (W-2020-0071): Het kappen van één 
lijsterbes ten behoeve van aansluitingen 
verdeelstation. Besluitdatum: 18-02-2020.
Terheijden, Zeggelaan 119 (4844 SE) (W-
2020-0029): Het vervangen van een be-
staande schuur/tuinhuis. Besluitdatum: 
17-02-2020.
Verlengingsbesluit
Terheijden, Ruitersvaartseweg 1 (4844 
PH) (W-2019-0859): Nieuwbouw SV Ter-
heijden. Besluitdatum: 17-02-2020. Dit 
besluit is nog NIET verleend. Het college 
heeft voor die genoemde aanvraag beslo-
ten om in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht de beslister-
mijn te verlengen met een termijn van 
(maximaal) 6 weken. U kunt als derde-be-
langhebbende geen bewaar maken tegen 
de verlengingsbesluiten. Dat kan pas na-
dat er op de aanvragen is beslist.
Ingekomen milieumeldingen (activi-
teitenbesluit):
Terheijden, Lageweg 50A (4844 AH) (W-
2020-0090): Het veranderen van een in-
richting. Ingekomen d.d. 17-02-2020. De 
ingekomen milieumeldingen liggen ter 
inzage op het gemeentehuis. Voor nadere 
informatie of voor het maken van een af-
spraak kunt u contact opnemen met Y. de 
Nijs, bereikbaar onder telefoonnummer 
14 0162. Tegen betaling van de kosten 
worden, voor zover mogelijk, afschriften 
van de stukken verstrekt.
Inspraak voorontwerp bestemmings-
plan “Gagelveld 2” in Terheijden
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Drimmelen maken bekend dat 
zij het voornemen hebben om bestem-
mingsplan “Gagelveld 2” in Terheijden” in 

procedure te bren-
gen. In dit bestem-
mingsplan wordt de 
bestaande bedrijfs-
bestemming van 
het perceel verwij-
derd en omgezet in 
een reguliere bestemming “Wonen”. Het 
plan voorziet er in de huidige bedrijfswo-
ning om te zetten in een burgerwoning en 
gelijktijdig de leegstaande bedrijfsloods 
om te bouwen tot een levensloopbesten-
dige woning. Er wordt geen nieuwe be-
bouwing opgericht. 
Een ieder kan tot en met 2 april 2020 de 
stukken met betrekking tot het vooront-
werp-bestemmingsplan “Gagelveld 2” in 
Terheijden” inzien in de hal van het ge-
meentehuis en via www.ruimtelijkeplan-
nen.nl.
Gedurende diezelfde termijn kunnen 
over het voorontwerp-bestemmingsplan 
schriftelijk op- en/of aanmerkingen wor-
den ingediend bij het college van burge-
meester en wethouders van Drimmelen, 
Postbus 19, 4920 AA Made. Uw reactie 
wordt betrokken in de procedure die 
leidt tot het ontwerp bestemmingsplan. 
Op uw ingediende reactie zal het college 
schriftelijk reageren.
Tijdelijke verkeersmaatregelen
i.v.m. herinrichting doorgaande rou-
te Terheijden
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Drimmelen maken bekend dat zij 
toestemming hebben gegeven tot:
- het afsluiten van de Molenstraat (van-
af de Schansstraat) - Raadhuisstraat (tot 
de Lageweg) van 25-02-2020 t/m 25-05-
2020, of zoveel korter of langer dan nodig 
is, voor fase 7, 8 en 9  van de herinrichting;
- het afsluiten van de Raadhuisstraat (van-
af de Lageweg tot de Markstraat) van 11-
05-2020 t/m 23-07-2020, of zoveel korter 
of langer dan nodig is, voor fase 10 en 11 
van de herinrichting.
Er wordt een omleiding ingesteld.

Rondom de Toren wordt bezorgd 
op woensdag of donderdag.

Geen RdT in uw brievenbus? 
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of kwaliteit.zuidwest@axender.nl

of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer 

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

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
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