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EN TOEN GEBEURDE...
EINDE ‘TIKO-WINKEL’ IN 1988

Ruim 32 jaar geleden was er in Terheijden de textielwinkel van
“de Tiko” en ook het “notarisse-padje”. De winkel had als adres
Raadhuisstraat 7. Ernaast stond een gemetselde poort met een
pad door de tuin naar het in 1930 gebouwde notarishuis, toen
Raadhuisstraat 5 en nu Abtslaan 1. Deze winkel heeft bestaan
vanaf 1935 en was van de familie Schets en Van den BroekSchets. In 1925 was hier voerman Schets komen wonen en tien
GEZONDHEID
jaar later begon zijn vrouw de Tiko-winkel. Tevoren was hier
Algemeen noodnummer		
112
ruim een halve eeuw de dokterswoning geweest en 200 jaar
Huisartsenpost Oosterhout
0162 - 435 000
geleden was het ook al een winkel. De geschiedenis van dit eeuwenoude pand is na te lezen in Vlasselt-boekje 41 (1988).
Tandarts (buiten werktijden)
0162 - 424 024
Tiko was de afkorting van TexPastorale zorg			
06 - 514 900 11
tiel Inkoop Kombinatie, vertelBloedafname Terheijden		
Hoofdstraat 2
de Nel van den Broek-Schets
				
ma. - vr. van 8.30 - 10 u
in BN DeStem van 30 deBloedafname Wagenberg		
Dorpsstraat 58a
cember 2009. Zij was daar de
				
ma. en do. 9 - 10 u
laatste winkelierster en in het
Apotheek Terheijden		
076 - 593 4300
dorp kennen we haar als “Nel
Service apotheek Wagenberg
Dorpsstraat 58a
de Tiko”.
				
na contact apotheek Made
Eind februari 1988 was in het
				
ma. - vr. 8.15 - 10 u
gemeentehuis een informaSurplus Welzijn Terheijden		
Raadhuisstraat 2c
tieavond gehouden over de
				www.surpluswelzijn.nl
komst van een tweede superMaatschappelijk werk		
076 - 502 7788
markt van “de grootwinkelgispreekuur		
di. 9 - 10 u
gant Hermans”. Die winkel ging
Sociaal Raadslieden Werk		
076 - 502 7788
komen tussen het Witte Kerkje
spreekuur		
di. & do. 9.30 - 11 u
en De Gouden Leeuw. Begin oktober kwam het einde van deze
contact			sociaalraadslieden@		
“gemoedelijke buurtwinkel van Nel de Tiko”. In de krant van
				surpluswelzijn.nl
15 oktober 1988 werd dit voor Terheijden treurige nieuws beSchuldhulpverlening		
076 - 502 7788
kendgemaakt.
Juridisch spreekuur Terheijden
1e en 3e ma. 17 - 18 u
Eind oktober begon de sloop van de gebouwen en daarvan
				Raadhuisstraat 2c
maakte de toenmalig persfotograaf Johan van Gurp enkele foSWO				
0162 - 451 894
to’s. Deze foto’s zijn te zien op de website van het stadsarchief
POLITIE
Breda. Deze gebeurtenis trok nogal wat bekijks, want daarmee
Algemeen nummer		
112
verdween weer een stukje van het oude dorp.
Politie Zeeland/West-Brabant
0900 - 8844
				www.politie.nl
Wijkagenten			
L. Brooimans & D. Sjardijn
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: 01/04, grijs: 25/03
Wagenberg
groen: 03/04, grijs: 27/03
Ophalen oud papier		
18/04
Ophalen plastic
Terheijden 01/04 Wagenberg 03/04
OVERIGE
Een half jaar later was de nieuwe supermarkt gereed en werd in
Bibliotheek Terheijden		
di.- wo.15 - 17 u, vr.15 - 19.30 u
Woonvizier			
0162 - 679 800
mei 1989 geopend. Huis aan huis was een kleurig reclamekrantje
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verspreid. Daarin was het volgende te lezen: “Voor Terheijden is
9 mei een feestelijke dag. Die dag opent de nieuwe ultra-moderne supermarkt van Jac. Hermans aan de Raadhuisstraat 1.
En dat betekent ontspannen en prettig winkelen in een ruime
supermarkt, die werkelijk alles heeft.” Een kleine vergelijking van
de prijs van een artikel toen en nu: In genoemd reclamekrantje
staat een pot pindakaas van 350 gram voor ƒ 1,59 (omgerekend
is dat € 0,72). En nu kost een zelfde pot € 2,29 of meer.

Na diverse andere supermarkt-namen kennen we daar nu al
vele jaren de Lidl. Ja en Terheijden is een dorp aan de rivier. Lang
geleden ontstaan op enkele zandruggen die met dijkjes waren
verbonden, gelegen tussen de Mark en de lage Zeggepolder. Het
hoogteverschil is op meerdere plaatsen duidelijk te zien en ook
merkbaar. Kom je met een volle winkelwagen bij de supermarkten naar buiten, dan is het goed vast houden. Zo ook bij deze
winkel, waar ooit het dorpswinkeltje “bij de Tiko” was.
Johan van der Made

POLITIEK
DIJKVERHOGING AAN DE MARK
Dinsdagavond 3 maart verzorgde Alwijn
ten Cate, CDA-bestuurslid van het Waterschap de Brabantse Delta, een inleiding over de geplande dijkverhoging aan
de Mark. In een eerder stadium zijn grote
delen van de verhogingen al bekend geworden. Bij smalle dijken is verhoging een
ingewikkelde zaak en als er mensen op of
in de dijk wonen ook. Daarom duurt het langer voordat over
deze dijken een besluit wordt genomen.
Veel bewoners uit Terheijden maken zich zorgen of het Waterschap de optimale oplossing zal kiezen. Daarom heeft het CDA
Drimmelen deze avond georganiseerd, zodat de bewoners hun
bezwaren konden toelichten. Dit gaf ook aan Alwijn ten Cate
de kans om toelichting te geven en naar de alternatieven van
de bewoners te luisteren. Hiervoor was volgens de mensen van
Terheijden, tot nu toe, te weinig gelegenheid geweest. Het is
onvoldoende duidelijk of de tot nu toe gebruikte waterkeringen,
bijvoorbeeld dijken, voldoen
en ook een oplossing zouden
kunnen zijn voor de Mark. De
bewoners wilden geïnformeerd
worden, en wilden ook dat er
meer aandacht voor hun alternatieven kwam. Het argument
uit de rapporten van het waterschap over de kwetsbaarheid van losse schutsdelen in
de dijk werd weerlegd, omdat
hoogwater in de rivieren al ver
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van tevoren kan worden voorspeld. Ten Cate ging hier nader
op in en neemt de verkregen informatie van de bewoners mee
in zijn volgende overleg. Uiteindelijk moet er een afweging gemaakt worden tussen de aspecten veiligheid, het belang van de
bewoners, de kosten, en de doelmatigheid. De avond heeft voldaan aan de behoefte naar meer communicatie over het project.
Het was een nuttige en informatieve bijeenkomst. De besluiten
van het waterschap worden medio april verwacht.
CDA Drimmelen Sjaak van Schie.

BEVERPAD WORDT VERLENGD TOT IN
HET MOOISTE DORP VAN BRABANT
Beverpad
Al heel wat jaren is er door Lijst Harry Bakker gevraagd naar de
start van dit project. Maar nu gaat het toch echt gebeuren. Het
fietspad zal worden verlengd tot in de dorpskern van Drimmelen,
waar onze eigen inwoners en veel toeristen kunnen genieten van
een uniek stukje fietspad, met mooie vergezichten over de Amer
en Nationaal Park de Biesbosch. Het fietspad komt ter hoogte
van de parkeerplaats aan de Batterij van de dijk af en loopt vanaf
dat punt door de Batterij verder Drimmelen in. De verwachting
is dat het fietspad omstreeks april/mei van dit jaar gereed is.

WWW.RONDOMDETOREN.NL
WWW.FACEBOOK.COM/RONDOMDETOREN

Halve zolenpad
5 maart 2020 heeft Lijst Harry Bakker tijdens de gemeenteraadsvergadering de portefeuillehouder wethouder Lieke Schuitmaker
gevraagd om te bekijken of er misschien een mogelijkheid is om
dit unieke fietspad aan te laten sluiten op het Halve Zolenpad. Een
fietspad van Drunen naar Lage Zwaluwe, maar nu nog met ontbrekende stukken. Misschien zit hier een kans om in deze combinatie toch het tracé richting Lage Zwaluwe te kunnen realiseren.
Wandel- en fietsplezier
Lijst Harry Bakker kijkt uit naar de zomer en wenst iedereen
veel wandel- en fietsplezier in onze prachtige blauwgroene gemeente. De fietsroutenummers voor de aansluiting Halve Zolenroute naar het Beverpad zijn: Raamsdonk 12, 31, 43, 42, 40,
44, 96, 97, 98 Beverpad.
Wilma van Beurden, Lijst Harry Bakker

SPORT
“OPEN TRAAISE” JEU DE BOULESDAG
Jeu de boulesvereniging Boulevaart houdt op zondag 5 april
weer een toernooi waaraan alle inwoners van de gemeente
Drimmelen mee kunnen doen, ofwel de “Open Traaise” Jeu de
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boulesdag.
Het toernooi zal
plaatsvinden
op
ons terrein aan de
Ruitersvaartseweg
1B in Terheijden
waar we 17 banen ter beschikking hebben. De wedstrijden beginnen om 10.30
uur en zullen na het spelen van 5 partijen
rond 17.00 uur weer afgelopen zijn.
Meedoen is altijd mogelijk, ook al heb je
geen ervaring met deze sport. De wedstrijden worden gespeeld in doublette
vorm ofwel twee tegen twee. Op verzoek kun je worden ingedeeld bij een lid
van onze vereniging die je gedurende de
dag uitleg zal geven over alles wat bij het
jeu de boulen komt kijken. Wil je liever
samen met een ander (je zoon, dochter,
vader, moeder, opa, oma, vriend of vriendin) meespelen dan kan dat natuurlijk
ook. Mocht het zo zijn dat je geen echte
jeu de boules ballen hebt, dan is dat ook
geen probleem. Wij hebben er voldoende
liggen.
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Terwijl ik mijn fiets parkeer voor het pand
aan de Dorpsstraat, is er alles op gericht
om snel te schuilen voor de regen. Deze
keer in een bijzonder pand, dat moet worden gezegd: Het dateert uit eind 19e eeuw
en huisvestte voor de meeste jaren een
melkfabriek. Tientallen keren ben ik er
al langs gekomen, onderweg naar elders.

worden vervaardigd in 55 verschillende
kleuren. En wat ik persoonlijk het tofste
vind: Alle LEGO-stenen die van 1958 tot
op heden zijn geproduceerd, moeten op
elkaar passen. Zo’n bedrijf vraagt om prima ambassadeurs van hun erfgoed en die
hebben ze in Wagenberg.
Bij de eerste stappen die je binnen zet,
waan je je in een winkel. Ivar heet mij
vriendelijk welkom vanachter de toonbank en mijn eerste interesse is al gewekt:
Ik zie prachtige themadozen met bestaande gebouwen, zoals de Indiase Taj Mahal,
maar ook een diepblauwe Bugatti en
zelfs het interieur van ‘Het melkmeisje’
van Vermeer is op kleine schaal te bouwen. Collega Annemieke nodigt mij uit
om mijn kennismaking te starten bij het
museum, waar de eigenaar een deel van
zijn immense verzameling heeft ondergebracht en dat het hart en de oorsprong
vormt van deze mini Billund.
Museum
De bedenker van LEGO is ooit begonnen
met houten speelgoed en dat tref je dan
ook aan, direct bij het begin. Er is op het
eerste gezicht weinig in te herkennen van
de huidige steentjes, behalve het logo dat
altijd vooral uit de 4 letters bestond. Het
blijkt geen museum dat uit is op snelle
sensatie, maar er wordt een verhaal verteld over de liefde voor het bijna 90 jaar
oude merk. Het bouwt mooi rustig op,
ook qua kleur trouwens: Van houtkleur
tot de primaire kleuren en later de grote

En nu ga ik het eindelijk ontdekken: ‘een
attractie over en met LEGO producten’.
Indrukwekkend
Als je je vooraf verdiept in het thema
LEGO, dan volgen cijfers die niet minder dan indrukwekkend zijn. Ik noem zo
eens wat: Het assortiment bestaat uit
ongeveer 2.200 verschillende stenen die

verscheidenheid. Er zijn thema’s als City,
Castle en Star Wars.
Verder ziet alles er compleet uit: tientallen
herkenbare poppetjes bijvoorbeeld, met
thema’s als Harry Potter, the Simpsons
en zelfs het Olympisch team van enkele
centimeters groot, tot een levensgroot
beeld van Sheriff Woody uit de film Toy

Meer info volgt te zijner tijd via de website www.deoudeweideloop.nl en via Facebook. Like ons op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste
nieuws.
Sportieve groet en hopelijk tot snel ziens.

DE ZIEL VAN DE ZAAK
‘UIT LIEFDE VOOR LEGO’

Omdat we graag willen weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen is
inschrijving vooraf nodig. Dat kan tot uiterlijk 3 april. Op de dag word je ook
nog getrakteerd op een bakje koffie en
een lekker hapje en een drankje. Deelname is gratis!
Inschrijven kan via e-mailadres wedstrijdleider@boulevaart.nl. Wil je eerst wat
meer weten over deze dag, neem dan
contact op met Ad Musters via telefoonnummer 06 29051067.
Zorg wel dat je er snel bij bent want VOL
(alle banen bezet) IS VOL.

DE OUDE WEIDELOOP

29 maart 2020 te
verplaatsen naar
een datum later
in dit jaar.

In verband met
het coronavirus
heeft de organisatie besloten
om De Oude
Weideloop die
gepland stond op
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Story, die je blij verrast als je je te snel omdraait. Er wordt hier
dan ook op hoog niveau gebouwd: Annemieke vertelt dat er
meerdere keren een verzoek gedaan is om LEGO World in te
richten. Maar er is ook ruimte voor relaties om hun eigen werk
te laten zien. Ze krijgen een geschikte ruimte om zich van hun
beste kant te laten zien. Wat een mogelijkheden. En wat ik niet
verwacht had: ook mij brengt het terug in de tijd van mijn jeugd.
Niet direct het meest stoere, maar het roomwitte konijn van Fabuland doet mij denken aan de verjaardag waarop ik het kreeg.
Om rustig wat meer de diepte in te gaan, lopen we naar de Skybox; een toffe ruimte hier, voor de jonge en oudere jeugd. Kinderfeestjes? Zeker, maar er is ook wel eens een vrijgezellenfeest
gehouden in deze ruimte die helemaal is ingericht om vrij te
kunnen bouwen met de bergen aan bouwmateriaal. Buiten deze
speciale gelegenheden is er ook een bouwplaats waar gebouwd
kan worden met een heus diploma als beloning. Hieraan koppel

ik ook meteen de oproep: Vrijwilligers zijn welkom, zoals
om mee te bouwen of voor onderhoud.
Liefde
Het afgelopen half uur heb ik Annemieke weinig vragen gesteld,
maar ik ben toch veel te weten gekomen. Over LEGO natuurlijk, maar ook over de drijfveer van de mensen in het pand. Ik
heb het bewust niet over ‘werknemers’, want het drietal straalt
zoveel plezier uit dat duidelijk blijkt dat het werk meer een uitgebreide hobby is dan een verplichting. Of het nu gaat over de
details van een bepaald bouwwerk, een klant die iets specifieks
zoekt of een eerste kennismaking met LEGO; ze vullen die
wens graag in. Zelfs uit het buitenland komen fans naar hier en
ze vinden er gelijkgestemde interesse en inspiratie bij een team,
dat elkaar mooi aanvult in kennis en creativiteit. De liefde slaat
eenvoudig over: Ik kan mij het plezier goed voorstellen als je
iets zelf mag nabouwen, uit de fantasie of uit de echte wereld.
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In de winkel vind je werken van meer dan
een meter, maar ook verfijnde miniaturen
op een bouwplaat van 25 bij 25 centimeter. En dat alles start met niets en jij zet
het als bouwer in werking. Tot wat voor
moois dit nog meer kan leiden, zie je in de
kelder van deze mini-Billund: een panorama van vele strekkende meters. Je kunt er
heel veel zien, tot de nagebouwde winkel
zelf. Ik loop na een mooie indruk opgewekt naar buiten, met een mooi doosje
onder mijn arm. Het is inmiddels droog
en ik vraag mij af wat in deze straat zich
nog meer leent voor een kleine LEGO
kopie. De Gummaruskerk toch zeker wel,
enkele herenhuizen in de Dorpsstraat, de
witte boogbrug …

OPROEPEN
BEVRIJDINGSBRUNCH
Op 5 mei a.s.
wordt er een bevrijdingsbrunch georganiseerd door
de Vereniging van
Senioren Terheijden
samen met de
Stichting Behoud Antonius Abt Terheijden die in het teken staat van 75 Jaar
bevrijding van Nederland.
De bevrijdingsbrunch in Terheijden wordt
gehouden in zaal De Abt van de Antonius
Abt kerk.
Verdere info over de brunch en de overige activiteiten die op die dag worden
georganiseerd volgen later. Let op de publicaties rondom de festiviteiten die door
de gemeente geplaatst worden in Rondom de Toren en ’t Carillon.
Als organisatie willen wij graag een “tentoonstelling” organiseren van allerlei
spullen die betrekking hebben op de
2e
wereldoorlog.
Dat kan van alles
zijn:
oorlogsfoto’s
van Terheijden, rantsoenbonnen,
persoonsbewijzen, ko-

gelhulzen enz.
Vandaar deze oproep:
Zijn er mensen die spullen uit de oorlogstijd hebben liggen en die mogen worden
tentoongesteld op de dag van de brunch,
neem dan contact op met Joes Staszek,
mobiel: 06-12491535, mail: joes.staszek@
gmail.com.
Heeft u spullen voor de tentoonstelling,
dan kunt u erop vertrouwen dat wij op
een respectvolle manier met uw eigendommen zullen omgaan.
Namens de organisatie alvast bedankt
voor uw bijdrage.

IETS VOOR JOU?

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met het VIP (Vrijwilligers InformatiePunt), telefoon 0162 451894, e-mail
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 leuke vrijetijdsactiviteiten
doen
Bij Sovak wonen mensen met een verstandelijke beperking. Deze beperking
varieert van licht tot zwaar, met of zonder lichamelijke beperkingen en is van
alle leeftijden. Deze mensen vinden het
heerlijk om vrijetijdsactiviteiten te doen
samen met een vrijwilliger. Lijkt je dit een
leuke doelgroep om mee aan de slag te
gaan? Er zijn hier altijd veel en verschillende soorten vragen voor vrijwilligers. Hier
lees je er een paar:
Begeleiden bij wandelen of fietsen, helpen bij het zondagmiddagcafé, winkelen,
spelletjes doen, naar de bingo of samen
zwemmen.

Besturen
Vind je het een uitdaging om door bestuurswerk een organisatie te helpen zich
te ontwikkelen? Omroep Drimmelen is
altijd in beweging en vindt het fijn wanneer mensen hier een (bestuurlijke) rol in
willen spelen.
Gezelschap
Ga je graag op visite bij een ander? Via de
Zonnebloem ga je op bezoek bij mensen
die door een lichamelijke ziekte (tijdelijk)
niet zoveel zelf kunnen en het heerlijk
vinden om bezoek te krijgen.

VAN ALLES WAT
WOENSDAGONTBIJTJE
In januari zijn Anita Dudok en Vjeko
Ivanek, beide vrijwilligers, een ‘ontbijtje
voor senioren’ gestart, iedere woensdag
van 09.00 uur tot 10.00 uur in de Cour
te Terheijden.
Het is gezellig om gezamenlijk te ontbijten en je ontmoet weer andere mensen
waarmee je bevriend raakt en een goed
gesprek kunt hebben. Er wordt gelachen
en we hebben plezier!
Veel senioren die alleen zijn nemen vaak
niet de moeite om te ontbijten. Zien eten
doet eten, en gezamenlijk eten is meer
dan alleen het ontbijtje.
We zijn gestart met 4 deelnemers en elke
week sluiten er weer nieuwe gezichten
aan bij de stamtafel. Inmiddels zitten we
iedere woensdag met gemiddeld 16 senioren te ontbijten. Blijkt dat er grote behoefte is om op een laagdrempelige manier samen te eten in een gemoedelijke
sfeer. Een gezellig gedekte tafel, met een
bloemetje en een kaarsje, vindt Anita dan
ook belangrijk.
Dat motiveert en het nodigt meer mensen uit om aan te sluiten. Vaak kijken ze
alweer uit naar de volgende keer. Iedereen is welkom en niemand hoeft alleen te zijn!

Woensdag 4 maart waren een aantal leden van de Lijst Harry Bakker ook vroeg
naar de Cour gekomen om mee te ontbijten en de sfeer te proeven. Een ontspannen sfeer zorgde dan ook voor leuke
gesprekken met elkaar en het was een
fijn gevoel om hun warme reacties te
mogen ontvangen. Positief waren zij dan
ook over dit initiatief voor senioren wat
zij zeker omarmden. Bedankt Jan-Willem
Stoop, Femke Selders, Wilma van Beurden en Harry Bakker.
Óók benieuwd naar deze gezellige ochtend? Kom het, na de coronacrisis,
zelf ervaren en geef je op, dit kan tot
de dinsdag ervoor in de Cour of via 0619802135.
Ontbijtgroetjes van Vjeko en Anita.

8

jaargang 43 nummer 1033

WORKSHOP OMDENKEN
‘Omdenken’ is een
andere manier om
naar dingen of gebeurtenissen in het
leven te kijken dan
dat we over het algemeen gewend zijn.
Vaak kijken we eerst naar de dingen die niet goed gaan en waar
we aan moeten werken. Bij ‘omdenken’ ga je juist uit van wat
wel goed gaat en probeer je daar de aandacht op te vestigen en
vergroten.
Dit kan voor jezelf zijn, maar het kan je ook helpen wanneer je
mantelzorger of vrijwilliger bent. Kortom, voor velen en vele
situaties te gebruiken.
De avond bestaat uit een theoretisch gedeelte waarin informatie wordt gegeven over omdenken. Ook gaan we een eenvoudig, leuk spel spelen om het geleerde meteen in de praktijk te
brengen.
Wanneer: dinsdag 14 april @ 19.30 - 21.30 uur. Adres:
Het Vierendeel 6 te Made. Door: Lida van der Aa.

OMROEP DRIMMELEN
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende
actualiteiten van en voor Drimmelen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl.
Bijzondere hobby’s – zendamateur Jan Budding
In Hooge Zwaluwe is een tuin
te zien met een gigantische
antenne, vol met rare stangen
en kabels en meters hoog. U
raadt het al! Daar woont een
zendamateur. Joost Pieterman
ging daar op bezoek voor een
gesprek met Jan Budding. Hij
vertelt vol passie over deze bijzondere hobby en we zien hem
ook in actie tijdens een van zijn
gesprekken die hij met contacten uit de hele wereld voert.
Dorpsgericht werken - maart
Iedere 2e helft van de maand kunt u kijken naar onze rubriek
Dorpsgericht werken. Dorpsgericht werken gaat om het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid.
Coördinator Lilian Lambrechts zal u in deze rubriek voorzien
van informatie over actuele zaken die hiermee samen hangen.
Dit keer heeft zij een gesprek met Lisette van Bragt over de
activiteitenmiddag van 29 maart in het kader van 75 jaar vrijheid.
De datum van 29 maart die daarin wordt genoemd moet u even
vergeten. Hiervoor komt namelijk een andere datum in verband
met de maatregelen inzake het coronavirus.
Omroep Drimmelen Kids-interview wethouder Jürgen
Vissers
Vijf kids uit onze gemeente vormen samen een redactieteam en
gaan regelmatig een onderwerp voor kinderen èn volwassenen
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presenteren. De Kids waren
benieuwd wat er nu allemaal
voor de jeugd wordt gedaan
in onze gemeente. Minoes
en Tim gingen daarom op
bezoek bij wethouder Jürgen
Vissers, die jeugd in zijn portefeuille heeft. Hij beantwoordde
al hun vragen en samen maakten ze er een gezellig interview
van.
Muziek in de regio

In onze rubriek ‘Muziek in de
regio’ kunt u dit keer kijken
en luisteren naar het prachtige
nummer Entry of the Queen
of Sheba, uitgevoerd door het
saxofoongezelschap
Artex
Quartet. Zij waren afgelopen
jaar te gast tijdens de Theeconcerten in het Witte Kerkje in
Terheijden.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een enthousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luisteren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken.
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren,
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets
voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij
leren het u graag. Onze contactgegevens vindt u op de website:
www.omroepdrimmelen.nl.
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 / KPN,
XS4ALL en Telfort kanaal 1476/ Telfort, Edutel, Fiber.nl en Stipte
kanaal 2170. Uitzending gemist of kunt u ons thuis niet ontvangen? Bezoek ons YouTube kanaal. De radiozender is 24 uur per
dag te beluisteren via de kabel op 92.9 FM, het Ziggo radiokanaal
917 / KPN, XS4ALL en Telfort kanaal 1176 / Telfort, Edutel, Fiber.
nl en Stipte kanaal 3180 , in de ether op 106.9 FM en natuurlijk
ook online via de livestream.
Volg ons ook op www.omroepdrimmelen.nl en op Facebook.
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Lieve gasten,
Zoals inmiddels bekend zijn wij gesloten tot 6 april 2020. Daarom delen wij u graag mede dat de Kaas
& Wijn avond op vrijdag 27 maart niet door kan gaan. Een andere datum zal later bekend worden.
Het corona virus treft ons, als horeca ondernemer, hard. Harder dan wij hadden verwacht en wij
denken dat niemand dit zo had bedacht. Daarom is het mogelijk om een dinerbon te kopen voor
€ 100,-, maar met een waarde van € 125,-! Het bestellen van deze dinerbon kan via ons
emailadres: info@restaurantripasso.nl.
Tevens denken wij na over mogelijkheden om toch op een of andere manier omzet te genereren.
Heeft u een idee? Laat het ons weten.
We wensen u heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Stay safe en gezond en pas op uw naasten.
Liefs,
Wijnanda en Yannic van den Broek
Restaurant Ripasso

Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
076 - 593 1297 www.restaurantripasso.nl

TRAAIS ENERGIE COLLECTIEF
Vanwege de maatregelen rondom het
coronavirus gaan de bijeenkomsten
‘Leven in de Energiebrouwerij’ op zaterdag 28 maart en de Meet Up op
vrijdag 3 april niet door.
We hopen zo snel mogelijk een nieuwe datum te kunnen plannen. We houden je uiteraard op de hoogte.
Warme groet, Traais Energie Collectief

VAN HET PLATFORM SOCIALE ZEKERHEID DRIMMELEN
Het Platform Sociale Zekerheid (PSZD) geeft advies aan het
college van burgemeester en wethouders over de Sociale Ze-

kerheid van de inwoners van Drimmelen. Het Platform Sociale
Zekerheid vergadert 1 x per 6 weken op maandag van 15.00 tot
17.00 uur.
De adviezen van het Platform worden ook doorgezonden aan
de gemeenteraad. De raad kan met het advies bij de besluitvorming rekening houden.
De leden van het Platform denken mee vanuit hun achtergrond
of interesse, beroep of vrijwilligersorganisatie of zijn ervaringsdeskundigen en bekend met de Sociale Zekerheid.
Men luistert naar meningen en standpunten van inwoners en
organisaties zoals wijkraden, Sociale Raadslieden, SWO, voedselbank, Surplus Welzijn. Het Platform is er niet voor hulp of
advies aan de individuele inwoner.
Het laatste half jaar heeft het Platform Sociale Zekerheid weer
advies gegeven over zaken die gaan over werk en inkomen. Als
het onderwerp ook over wonen en zorg gaat dan werken de
leden van het Platform SZ samen met de leden van het WMO
Platform en schrijven zij samen een advies.
Wat is aan de orde geweest?
Armoedebeleid
Over het armoedebeleid en de schuldhulpverlening werd
door het Platform geadviseerd. Gezinnen met kinderen en een
laag inkomen verdienen aandacht en mogen niet de dupe zijn
van onjuiste regelgeving. Dit onderwerp blijft een aandachtspunt voor het Platform en blijft terugkomen op de agenda.
Integratie
Een nieuwe wet Inburgering is op komst en de gemeentes Altena,
Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout hebben een plan
van aanpak opgesteld voor het werken met duale trajecten; werken en leren voor alle inburgeringsplichtigen. Nieuwe statushouders zullen al bij dit project worden betrokken en dus 5 dagen per
week scholing van taal en cultuur volgen via het werk. De taaleis
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blijft
gelden,
o o k
b i j standsgerechtigden zullen een (vrijwillige)
taaltoets aangeboden krijgen. Het ontzorgen van statushouders op het gebied van
financiering en budgettering zal worden
georganiseerd.
Betaalde Proefplaatsingstrajecten binnen
het reïntegratiebeleid PW zijn bekeken
op voor- en nadelen voor de werknemer.
Klanttevredenheid
Het klanttevredenheidsonderzoek van de
Participatiewet Werk en Inkomen zal jaarlijks worden uitgevoerd. In 2019 zijn de resultaten van het onderzoek doorgenomen
en de reacties schriftelijk doorgegeven aan
de wethouder en de afdeling. Men zorgt
voor maatregelen om verbeteringen te regelen en de klant centraal te stellen. Eerst kijken wat nodig is
voor de klant en daarna een regeling treffen die past binnen de
wettelijke kaders, het zogenaamde maatwerk. De klant zal ook
aangespoord worden om een motivatie te vinden om veranderingen in gang te zetten.
De nota “Iedereen doet ertoe, iedereen doet mee” opgesteld
naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek is doorgesproken. Ook het Platform WMO heeft commentaar geleverd
en er is een gezamenlijk advies opgesteld.
De verordening Jeugdhulp 2020
Het platform SZ heeft de verordening bestudeerd op de onderwerpen Zorg voor Jeugd en Werk en Inkomen. Een aantal opmerkingen en vragen is doorgegeven aan de beleidsmedewerker.
Beleidsregels PW
Eens in de zoveel tijd worden de beleidsregels bijstandsverlening tegen het licht gehouden. Om de maatschappelijke ontwikkelingen te volgen en binnen het sociaal domein alle levensgebieden te betrekken is integraal samenwerken op het gebied van
Jeugd,WMO en onderwijs belangrijk. De leden van het Platform
hebben kritische vragen gesteld over de wijzigingen in de beleidsregels.
Overleg
Het Platform heeft deelgenomen aan externe vergaderingen in
de provincie en zich laten informeren over onderwerpen aangaande het Sociaal Domein en het samengaan van verschillende
platforms tot één adviesraad Sociaal Domein.
Tijdens het Vrijwilligersevent in de gemeente Drimmelen is aandacht gevraagd voor het werk van het Platform. Twee nieuwe
leden hebben zich aangemeld afgelopen jaar om deel te nemen
aan het Platform SZ.
Vragen
Vragen of opmerkingen of belangstelling om deel te nemen aan
het Platform? Neem contact op met het Platform via email:
bobnauta@ziggo.nl, of tel. 06 48936745.
Website: www.asd-drimmelen.nl

HET GEBAKSPLAN
In 2019 is Het Gebaksplan van
start gegaan. Leerlingen uit
groep 8 of inwoners kiezen zelf
iemand om op een vrijdag een
gebakje bij te gaan eten. Dit is
een project voor saamhorigheid.

Hieronder een aantal reacties:
- Jammer dat de tijd zo snel
ging.
- Het is leuk, leerzaam en gezellig.
- Je kan zo andere mensen ook
helpen.
- Wat attent dat ik achteraf nog
gebeld ben.
- Door dit plan ben ik nu aangesloten bij een lunchgroep.
- Het waren heerlijke gebakjes.
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- We zwaaien nu naar elkaar.
- Ik ga nog een keer terug om het spelletje af te maken.
- Wat fijn dat ik visite kreeg.
- Als school ondersteunen wij dit plan.
- Het was best moeilijk om iemand te kiezen.
- Wat een leuk plan.
- Een mooie manier om nieuwe verbindingen te maken.
Dus… in 2020 gaan wij door met Het Gebaksplan!
Groetjes, Carola en Femke

FOTO VAN DE MAAND
De foto van de maand
februari van fotoclub
Dinasa.
De fotograaf is
Lisette Berkers.

VEILIG INTERNETTEN, HOE DOE JE DAT?
De ‘digitale vraagbaak’ is een
samenwerking tussen Surplus
Welzijn en SeniorWeb Terheijden en houdt dinsdag 24
maart een themamiddag met
als onderwerp ‘Veilig internetten, hoe doe je dat’. U bent dan
welkom in de huiskamer van Surplus Welzijn aan de Hoofdstraat
2 (voormalige pastorie) in Terheijden. Neem uw eigen laptop
mee. Wifi is aanwezig. Aanvang 13.30 uur en de deelname is
gratis. Aanmelden via seniorwebterheijden@gmail.nl. Het aantal
plaatsen is beperkt: dus vol is vol.
Het gratis wekelijkse dinsdagmiddagspreekuur voor vragen of
problemen over de smartphone, tablet, laptop/ PC, e-reader of
omgaan met de digitale wereld/overheid (DigiD) komt die dag
te vervallen.
U bent daarvoor welkom op de daaropvolgende dinsdagen van
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13.30 tot 15.30 uur.
Info via www.seniorweb.nl/terheijden of
mail naar seniorwebterheijden@gmail.com.

UITGAAN
POPKOOR SWITCH

in zorgcentrum St. Antonius Abt
Terheijden
Op
zondagmiddag 29 maart zou
Popkoor Switch de
muzikale omlijsting tijdens de activiteitenmiddag ‘Samen onderweg naar 75 jaar
bevrijding’ in het zorgcentrum St. Antonius Abt in Terheijden verzorgen.

Maar:
Na alle berichtgeving vandaag inzake het
corona virus, zult u dit bericht waarschijnlijk al verwachten. We kunnen niet
anders dan de noodzakelijke maatregelen
opvolgen en de activiteitenmiddag van 29
maart afzeggen.
Hoewel het momenteel lastig is vooruit
te kijken, willen we van afstel toch geen
uitstel maken. We hebben dan ook twee
alternatieve data op het oog. Zodra hier
meer over bekend is zullen we dat uiteraard zo spoedig mogelijk aan jullie laten
weten. Hopelijk snel tot ziens!
Namens de hele werkgroep van “Samen
onderweg naar 75 jaar bevrijding”.

STRIJKERSVUURWERK IN
HET WITTE KERKJE
bij het Leids Barok Ensemble
Al 30 jaar LBE
Met artistiek leider
Rudolf Balk komt het
strijkers-ensemble
op 29 maart 2020
voor de 3e keer bij
ons (2000 en 2005) en

speelt frisse barokmuziek. Een recensie van 10-12-2019 met de kop “Leids
Barok Ensemble nog altijd vitaal” zegt
genoeg, dus….. reserveer een plaats!
Onverhoopt
Zou het concert omwille van de veiligheid (Corona) niet door kunnen gaan, dan
wordt dit op Facebook en op de website
gemeld. Mensen die dan al per email of via
de website hebben gereserveerd krijgen
dan persoonlijk bericht. Maar zover is het
nog niet. We maken nog volop plannen.
Met nu al reserveren loopt u geen enkel
risico.
Vuurwerk: verboden!
De strijkers van het Leids Barok Ensemble laten zich daar niets aan gelegen liggen: De voorjaarsconcerten knetteren en
knallen erop los. Is het niet in het door
Sweelinck bewerkte lied over de oorlogsgod Mars, dan toch wel in de muziek die
Boccherini schreef over de nachtmuziek
in de straten van Madrid, of in de operamuziek bij Timon of Athens van Purcell.
Ook de meest talentvolle zoon van de
oude Bach, Carl Philipp Emanuel, draagt
met zijn virtuoze celloconcert in A bij
aan de feestvreugde. De Amerikaanse
cellist Fred Edelen, die als plaatsvervangend solocellist deel uitmaakt van het
Concertgebouworkest, neemt de solopartij voor zijn rekening.

En als klap op de vuurpijl is er nog meer
strijkersvuurwerk in een van de uitermate expressieve strijkerssymfonieën van
Felix Mendelssohn-Bartholdy, op twaalfjarige leeftijd geschreven door deze vroegrijpe componist.
Prachtig programma
+ Henry Purcell (1659-1695) - Overture
en Curtain Tune uit The Masque of Timon
of Athens.
+ Alberto Mattero (geb. 1937) - Fantasia
“Une jeune filette”.
+ Carl Philipp Emanuel Bach (1717-1788)
- Celloconcert in A (Wq 172). Solist: Fred
Edelen.
pauze
+ Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
- Est-ce Mars.
+ Luigi Boccherini (1743-1805) - La Musica Notturna delle Strade di Madrid, op.
30 n. 6.

+ Felix Mendelssohn Bartholdy (18091847) - Strijkerssymfonie no. 6 in Es
(MWV N 6).
Waar? Wanneer? Reserveer! Leids
Barok Ensemble
Datum: zondag 29 maart 2020. Aanvang: 15.30 uur. Locatie: Witte Kerkje,
Hoofdstraat 1, 4844 CA Terheijden. Entree: slechts € 6,50 / t/m 18 jaar gratis toegang. De entree is zeer laag. Bij de uitgang
kunt u een extra bijdrage geven. Cadeaukaart voor één concert naar keuze € 6,50.
Reserveringen bij de Stg. Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden: Email:
theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl of
via de website: ConcertenWitteKerkje.
com/contact. Bank: Entree tijdig overmaken op IBAN: NL92 RABO 0305 7899
29, t.n.v. Stg. Theeconcerten Witte Kerkje
Terheijden geldt ook als reservering.
Telefoon: 076-5931177 (Agaath), 0765934434 (Babs)
Meer informatie
Website theeconcerten: ConcertenWitteKerkje.com/concerten-2019-2020
Facebook: www.facebook.com/
Thee-concertenTerheijden
Website Strijkers-ensemble LBE:
www.hetlbe.nl

4 DE VRIJHEID
Dinsdag 5 mei
komt dichterbij, de
dag waarop heel
Nederland 75 jaar
vrijheid viert. Het Nationaal Comité 4 en
5 mei heeft alle gemeenten opgeroepen
om die dag in elke stad of dorp ontbijten of brunches te organiseren. In de 6
kernen van de gemeente Drimmelen
wordt een brunch georganiseerd door
de Katholieke Bond van Ouderen/Vereniging van Senioren, in samenwerking met
verschillende andere organisaties. De Bevrijdingsroute-wandeling vanuit elke kern
sluit aan op de brunches en komt vervolgens uit bij het ‘4 De Vrijheid Festival’.
Brunch, Bevrijdingsroute en festival vormen één geheel, maar zijn uiteraard ook
afzonderlijk te bezoeken.
Feest
Die middag organiseert Drimmelen Connect! het ‘4 De Vrijheid Festival’. Dat gaan
we doen op een centraal punt in de gemeente: de loods van Rasenberg BV, hoek
Wagenstraat/Wildestraat in Wagenberg.
We gaan er een groot feest van maken:
een festival met lokale zangeressen, zangers en muzikanten, met ondersteuning
van een professionele band. Het repertoire staat helemaal in het teken van vrijheid.
Susan en Mario staan op het podium en
Guido van Gils praat op 5 mei alle muzi-
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kale onderdelen aan elkaar.
Praktische zaken brunches
Voor de brunches kunt u vanaf zaterdag 4 april entree-bordjes
kopen (slechts € 3,- p.p.). Dat kan bij Marks Dagwinkel - Hooge
Zwaluwe, Jumbo - Lage Zwaluwe, DA Relinde Fijnaut - Terheijden, De Cour - Terheijden, Bakkerij van Dongen - Wagenberg,
Emsi - Made en Dorpshuis - Drimmelen. De brunches starten
op Bevrijdingsdag in alle dorpen om 11.30 uur. Made: Bernarduskerk, Lage Zwaluwe: Ons Belang, Terheijden: Zaal ‘De Abt’ Antonius Abtkerk, Wagenberg: Gummaruskerk, Drimmelen: Ons
Dorpshuys en Hooge Zwaluwe: Restaurant Onze Kerk.
Praktische zaken Bevrijdingsroute
Vanaf de brunch-locaties vertrekken om 12.45 uur bussen vanuit Lage Zwaluwe (via Hooge Zwaluwe) en Drimmelen naar
resp. de Helkant en de Bernarduskerk in Made. Om 13.00 uur
gaan de wandelaars op pad naar de festivallocatie in Wagenberg,
hoek Wagenstraat / Wildestraat, ingang einde Wildestraat. De
lopers uit Hooge en Lage
Zwaluwe
vertrekken
vanaf de Helkant (in de
bocht Kerkdijk/ Wagenbergse straat), vanaf de
Bernarduskerk gaan de
lopers uit Made en Drimmelen op pad, Terheijden
vertrekt vanaf Antonius
Abt en de inwoners van
Wagenberg lopen de
kortste route, zij sluiten
aan bij de zandwinput.
Praktische zaken festival

Om 14.30 uur opent
presentator Guido
van Gils het festival. Een groot aantal
zangers, zangeressen, blazers en een
professionele band
zorgen voor een
muzikaal gevoel van
vrijheid: Babs Rasenberg, Susan Damen (foto Tien Mureau), Koen Schippers, Nilse
van der Sanden, Mario (foto Tien Mureau) en Sam en Merijn
Knoop (allen zang), blazers Susan Steevens, Paul Taks, Ruud Taks
en Wouter van Bekhoven en de Bevrijdingsband met Ilonka van
Hooijdonk en Joep van Weert (zang), Bert van Uffelen (bas),
Sebas Honing (slag), Johan Boere (drums) en Merijn Nelemans
(toetsen). We ronden af om ongeveer 17.30 uur, aansluitend rijden de bussen weer terug naar de opstapplaatsen. Er is geen
parkeermogelijkheid bij de loods. Kom je niet met de bus of
lopend, kom dan met de fiets!
Zie ook www.drimmelen-connect.nl.

VOORAANKONDIGING DORPSQUIZ
TERHEIJDEN/WAGENBERG
Ja op zaterdagvond 25 april is het weer zo ver!
Dan is er inmiddels, op 1 dag na, precies een jaar verstreken
sinds de geplande Dorspsquiz op 26 april 2019. Die moesten
we helaas afgelasten vanwege nare omstandigheden. We gaan er
van uit dat dit jaar het coronavirus geen roet in het eten gooit
want de voorbereidingen zijn in volle gang. Nadere berichtgeving volgt in de volgende RdT maar aan u de vraag deze datum
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alvast te reserveren.
Goede wijn behoeft geen krans en daarom veranderen we niet al te veel aan het
concept. U kunt weer meedoen met een
groep van 4 of maximaal 5 personen maar
wat let u om per vereniging of familie
met meerdere teams deel te nemen. Hoe
meer zielen hoe meer vreugd! Het wordt
vast weer een mooie, sportieve en hilarische derby. Schrijf dus allemaal in want
deelname aan de quiz is gratis en u wordt
ontvangen met een kopje koffie of thee en
iets lekkers. Voor een gezellige ambiance
wordt gezorgd. In Wagenberg wordt nog
geflyerd en krijgt men huis aan huis een
deelnameformulier. Maar aanmelden kan
vanzelfsprekend ook via de Heemkundekring of stuur een mail naar a.p.m.janssens@hetnet.nl. Nadere berichtgeving
volgt dus maar Heemkundekring De
Vlasselt en St. Behoud Gummaruskerk
Wagenberg heten u alvast graag van harte
welkom op 25 april in de Gummaruskerk
in Wagenberg. Aanvang quiz: 20.00 uur,
deur open: 19.15 uur.

FAMILYFUN MET ROPARUN TEAM 239
Gezien de ontwikkelingen/maatregelen met betrekking tot het
COVID-19 (Corona Virus) zijn ook wij helaas genoodzaakt
om de Family Fun for the Roparun van 22 maart aanstaande
af te lasten. We vinden het ontzettend jammer, maar volgen de
richtlijnen/adviezen van het RIVM. We denken ondertussen na
over alternatieven, dus blijf ons volgen op Facebook.com/tothemaxrunners en/of Instagram.com/tothemaxrunners. Hopende
op jullie begrip en hopelijk tot snel!
Groet van To The Max Runners Roparun team 239

VERHALENVERTELLER KEES
POSTHUMUS
In verband met het coronavirus is ook
deze voorstelling van vrijdag 20 maart
afgelast....
Namens de werkgroep Verbinding van de
protestantse gemeenten Terheijden-Wagenberg en Lage Zwaluwe, Wietske Brenters.
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TOERISTISCH TRAAIE

Kan jij de Schans, de meulen, de
Merk en de kerk ontdekken?
Toeristisch Traaie is klaar voor het nieuwe toeristenseizoen met lancering van de
website en de informatiemarkt. Deelnemers van Toeristisch Traaie nodigen alle
inwoners van de gemeente Drimmelen
uit om kennis te maken met Toeristisch
Traaie.
Op 4 april start het nieuwe toeristenseizoen in Terheijden. Toeristisch Traaie
lanceert op die dag haar nieuwe website
én organiseert een informatiemarkt waar
de deelnemers van Toeristisch Traaie zich
presenteren. Iedereen kan op deze dag
kennis maken met het grote toeristische
aanbod dat Terheijden kent en nu verenigd
is onder de noemer Toeristisch Traaie!
De informatiemarkt wordt gehouden
van 13.00-16.00 uur in zaal ‘De Abt’ in
de Antonius Abtkerk in Terheijden (gratis
toegang, ingang oude hoofdingang kerk).
Iedereen is welkom, kom dus vooral
kennismaken met Toeristisch Traaie op 4
april!
Website Toeristisch Traaie: alle deelnemers onder één noemer
Tijdens de informatiemarkt zal de website van Toeristisch Traaie gelanceerd worden. Op deze website zijn alle deelnemers van Toeristisch Traaie terug te vinden. Van restaurants tot monumenten en
van overnachtingsmogelijkheden tot activiteiten in Terheijden. Ook zijn er diverse
wandel- en fietsroutes door Terheijden
te vinden waardoor iedereen kennis kan
maken met de prachtige streek waarin
het dorp ligt. Met de website van Toeristisch Traaie is het aanbod voor toeristen
in Terheijden in één oogopslag duidelijk.
Makkelijker wordt het niet om een trip
naar Terheijden te plannen!

Fer van Vuuren, een van de deelnemers van
Toeristisch Traaie, geeft op aanvraag rondleidingen
op de Kleine Schans

Informatiemarkt: kom kijken wat
Terheijden te bieden heeft
Op de informatiemarkt laten de deelne-

mers zien wat er allemaal mogelijk is in
Terheijden. Onder de deelnemers zijn,
naast de ondernemers uit de vrijetijdssector, ook stichtingen en vrijwilligers. De
vrijwilligers vertellen tijdens de informatiemarkt over de geschiedenis van Terheijden en de monumenten. Daarnaast geven ze ook informatie over de te volgen
rondleidingen in het nieuwe toeristische
seizoen!

FOTOEXPOSITIE
Op 1e en 2e paasdag, 12 en 13 april a.s.,
wordt de jaarlijkse fototentoonstelling
van Amateurfotoclub Dinasa gehouden. U
bent welkom op die dagen van 11.00 tot
17. 00 uur in café Bij Bas, Dorpsstraat 26
in Wagenberg.

BINGO VISCLUB S.I.O.G.

Fotograaf
is Lies
Gommers

Helaas gaat de bingoavond die op
vrijdag 20 maart
georganiseerd
zou worden door de
Wagenbergse
visclub
S.I.O.G. door het coronavirus niet door.

SPIRITUELE WANDELING
in Terheijden

Heerlijk wandelen
in de mooie natuur
van
Terheijden
tijdens de Spirituele
Wandeling
op
zondagochtend
29 maart in de
Munnikenhof
in
Terheijden van 10.00 tot 12.30 uur. Bij
deze wandeling gaan we de MIR-methode
toepassen en 2 meditaties. “Een mooie
spirituele ervaring om dichter bij jezelf te
komen”.
Laat het voorjaar maar bij je “binnen”
komen met tijdens deze wandeling
nieuwe ideeën, nieuwe energie en nieuwe
inspiratie!

Aanmelden via e-mail info@anniefens.nl
of annie.shiva@gmail.com of telefonisch
06 53776005. Bijdrage: € 12,- p.p. Vertrek
vanaf Gastenverblijf de Munnickenheide
in Terheijden. Tijd: 10.00 uur tot ongeveer
12.30 uur, inloop 9.45 uur.Voor meer info
kijk op www.anniefens.nl bij Spirituele
Wandeling.
Je bent van harte welkom!

VOORLEESPRET

Jonge kinderen, van 0 tot 4 jaar,
genieten van verhalen
Tijdens Voorleespret beleeft je kindje iedere keer
een nieuw avontuur! Samen
met hun vader, moeder, opa
of oma zijn de kinderen welkom om te luisteren naar een
leuk boek, liedjes te zingen
of een taalspelletje te doen.
De kinderen worden natuurlijk actief betrokken. Samen plezier beleven rondom
taal en boeken! Kom jij ook?

Waar: bibliotheek Theek 5 Terheijden.
Wanneer: iedere eerste vrijdag van de
maand van 15.30 - 16.00 uur.
Data: 3 april, 1 mei, 5 juni, 3 juli, 4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december. De toegang is gratis.

KLARINETTIST JOB VAN
BEKHOVEN
in orkest Stichting in Concert

Op een nader te bepalen datum
i.v.m. het coronavirus presenteert
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Stichting in Concert ‘Simply The Best’, een
avondvullende show met muziek uit de
70’s en 80’s. Klarinettist Job van Bekhoven
vertelt over zijn achtergrond en deelname
aan dit concert.
Job is 25 jaar, woont in Terheijden en muziek werd hem met de
paplepel ingegoten. “Ik speel al 16 jaar klarinet dus ben er echt
mee opgegroeid. Ik speel bij Harmonie Terheijden en daar ben
ik ook voor het eerst in aanraking gekomen met muziek. Het
is voor mij rustgevend en iets waarmee ik mijn hoofd echt leeg
kan maken.”
Hij neemt deel aan ‘Simply The Best’ maar dit is niet zijn eerste
grote concert. “Het mooiste concert wat ik heb mogen geven
was een filmconcert ‘A Night at the Movies’. Een jaar later hebben we dit nog eens over gedaan maar toen met het thema ‘A
Night at Vegas’. Naast het spelen van lichte muziek, waar deze
concerten onder vallen, hou ik ook van zware concertstukken.
Vooral als ik ze met
een groot orkest uit
mag voeren.”
Job is door de artistiek leider van
Stichting in Concert
geselecteerd voor dit
concert. “Ik ben via
Jan van den Brandt in
aanraking gekomen met Stichting in Concert. Hij heeft een jaar
voor ons orkest in Terheijden gestaan en nodigde me toen uit
voor dit initiatief. Ik ben erg blij met het thema ‘Simply The Best’
omdat ik sowieso van 70’s en 80’s muziek hou.”
“De eerste orkestrepetitie zit er inmiddels op. Ik kan echt niet
wachten tot het zover is. Binnenkort gaan we ook met de vocalisten erbij repeteren. Ik ben heel benieuwd en heb er veel
zin in!”
Er is nog een beperkt aantal entreetickets verkrijgbaar via
stichtinginconcert.nl/tickets.

KERKEN
KERKDIENSTEN PROTESTANTSE
GEMEENTE TERHEIJDEN - WAGENBERG
Zondag 22 maart 2020, 10.00 uur: mw. ds. M. Meijer uit
Wagenberg. Diaconiecollecte: KIA 40-dagentijdcollecte. Locatie:
het Witte Kerkje.
Zondag 29 maart 2020, 10.00 uur: ds. C. Nieuwenhuizen uit
Oosterhout. Diaconiecollecte: KIA 40-dagentijdcollecte. Locatie: het Witte Kerkje.

VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Geloofsgemeenschap H. ANTONIUS ABT.
E-mail: terheijden@naardekerk.nl
Geen viering en toch welkom!
Overgeleverd aan meer dan eigen kunnen
en willen, met het coronavirus dat niet
meer te stoppen lijkt, voegen ook wij als
Vijf Heiligen Parochie ons naar de nieuwe
maatregelen zoals bekendgemaakt tijdens de persconferentie
van donderdag 12 maart.
In onze aandacht zijn het vooral mensen die al besmet zijn: zij
verdienen alle zorg en toewijding.
En wij, wij kunnen misschien zorgen dat het virus zich laat in-
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dammen…
Op het moment dat de actie NLDoet
wordt afgelast, nemen wij als Vijf Heiligen
Parochie ook onze verantwoordelijkheid.
In de lijn van de genomen maatregelen laten wij ook de weekendvieringen van 21
en 22 maart, alsook die in het weekend
van 28 en 29 maart vervallen.
Dat vanwege de bepaling dat de genomen
maatregelen van kracht zijn tot en met
31 maart.
Wij gelasten de weekendvieringen in genoemde weekenden af met pijn in ons
hart, omdat wij, net als u, ervan overtuigd zijn dat een van de kernmissies van
Kerk nu juist is: hoop, geloof, vertrouwen
te bieden aan mensen die het zeer, het
ongemak en de gruwel van het leven op
eigen kracht niet kunnen weren en graag
hun kwetsbare leven willen verbinden
met God.
Daarom is vieren in het weekend een vast
onderdeel van onze geloofstraditie en geloofscultuur.
De crisis waarmee het Coronavirus in
uitbraak ons leven en de samenleving
wereldwijd bedreigt en infecteert, wordt
echter juist in de kaart gespeeld door samenkomsten als vieren.
Om ieder toch in de gelegenheid te
stellen om in gebed en gebaar uiting te
geven van angst, hoop, verlangen, geloof,
staan in genoemde weekenden de deuren van onze Mariadagkapel in Made en
de dagkapel in Terheijden wijd open.
U bent hier dan van harte welkom om
een kaarsje aan te steken en een gebed
uit te spreken.
Parochiebestuur, Pastoraal Team,
Verzorgers van de vieringen.

GEMEENTE
GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Verkeersregelaars gezocht voor La
Vuelta op 16 augustus
In augustus van dit
jaar vinden de eerste etappes van de
Ronde van Spanje
plaats in Nederland onder de naam La Vuelta Holanda.
De ronde start met een ploegentijdrit in
Utrecht, waarbij de tweede etappe van
‘s-Hertogenbosch naar Utrecht gaat en de
derde etappe een race is met de start en
finish in Breda.Tijdens deze derde etappe,
op zondag 16 augustus 2020, koersen de
wielrenners door gemeente Drimmelen,
meer specifiek door Made. Om dit goed
te laten verlopen is de hulp van verkeers-

regelaars hard nodig! We hebben er voor
La Vuelta Holanda in Made minstens 40
nodig. Wilt u met ons van La Vuelta in
Drimmelen een groot succes maken?
Meld u dan nu aan als verkeersregelaar en
we maken er een onvergetelijke dag van.
Heeft u hier vragen over en/of wilt u uzelf
aanmelden als verkeersregelaar? Mail dan
naar vuelta@drimmelen.nl.
Kom binnen!
De gemeente Drimmelen ondersteunt
met de toegankelijkheidsubsidie ‘Kom
binnen’ verenigingen en clubs om te werken aan een gemeente waar iedereen,
met of zonder beperking, deel kan nemen
aan het verenigingsleven. Of het nu gaat
om een fysieke aanpassing van (bijv. de
toegang van) een gebouw, of het aanbieden van activiteiten die geschikt zijn voor
mensen met een beperking, deze subsidie
biedt volop mogelijkheden!

Het is belangrijk dat iedereen mee kan
doen met sporten en activiteiten van verenigingen en clubs in onze gemeente. Een
handicap of beperking mag geen belemmering zijn om lid te worden en deel te
nemen. De gemeente kan u/uw vereniging
of club hierin faciliteren voor bijvoorbeeld coaching/trainingen, een passend
activiteitenaanbod, vervoer, middelen of
aanpassingen van gebouwen.
De toegankelijkheidsubsidie ‘Kom binnen’
bestaat in de gemeente Drimmelen sinds
2017 en is onlangs door het college van
burgemeester en wethouders verlengd
voor maximaal 2 jaar (zo lang er nog budget beschikbaar is). We kregen tot op heden vooral aanvragen om de gebouwen
van de verenigingen/clubs toegankelijker
te maken. Maar ook op het gebied van de
activiteiten zelf is er nog veel winst te behalen om iedereen deel te kunnen laten
nemen aan het verenigingsleven in onze
gemeente.
Heeft u interesse om samen met de gemeente Drimmelen te werken aan de
toegankelijkheid van uw vereniging/club?
Kijk dan voor meer informatie over de
subsidie, het aanvraagformulier en de
voorwaarden op https://drimmelen.nl/
toegankelijkheidssubsidie-kom-binnen.
BEKENDMAKINGEN
Aangevr. omgevingsvergunningen
Terheijden, Ravelijn 11 (4844 BS) (W2020-0096): Het kappen van een plantaan.
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Ingekomen d.d. 21-022020.
Wagenberg, Vlasselt
42 A (4845 EW) (W2020-0107): De interne wijziging van de
woning. Ingekomen d.d. 29-02-2020.
Terheijden, nabij Markstraat 57 (4844
CP) (W-2020-0118): Het kappen van een
boom. Ingekomen d.d. 03-03-2020.
Wagenberg,Vogelstraat 50 (4845 PB) (W2020-0119): Het vergroten van de woning
en het plaatsen van een bijgebouw. Ingekomen d.d. 04-03-2020.
Verleende omgevingsvergunningen
reguliere procedure
Terheijden, Vliethof 18 (4844 EX) (W2020-0095): Het wijzigen van een kozijn
in de voorgevel. Besluitdatum: 24-022020.
Wagenberg, Wagenstraat 58A (4845
CW) (W-2020-0022): Het plaatsen van
een woonunit t.b.v. mantelzorg. Besluitdatum: 18-02-2020.
Terheijden, nabij Ravensnest 3 (4844 TT)
(W-2020-0088): Het aanleggen van een
tijdelijke inrit voor het EVG centrum (Sovak). Besluitdatum: 03-03-2020.
Wagenberg, Vogelstraat 15 B (4845 PA)
(W-2019-0865): Het maken van een dakterras. Besluitdatum: 27-02-2020.
DORPSGERICHT WERKEN
Dorpsgericht werken
gaat
om het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid.
Hiervoor werkt de coördinator dorpsgericht werken samen met bewoners,
woningcorporaties, politie en straathoekwerker. Wilt u ook bijdragen? Neem dan
contact op met Lilian Lambrechts via
140162 of llambrechts@drimmelen.nl. U
kunt haar ook volgen via twitter: @LilianDrimmelen.

AUTOMAATJE DRIMMELEN
AL 2 JAAR EEN SUCCES
Het initiatief
ANWB
AutoMaatje
bestaat
d e z e
maand 2 jaar in de gemeente Drimmelen.
In die periode zijn er al 1929 ritten gereden door de 44 vrijwillige chauffeurs en
het is een groot succes gebleken! De gemeente Drimmelen en SWO hopen dat
er nog vele ritten zullen volgen en blijven
daarom ook op zoek naar vrijwilligers die
de ritten willen verzorgen.
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AutoMaatje
In de gemeente Drimmelen zijn er een heleboel mensen minder mobiel en voor vervoer afhankelijk van anderen. Dit maakt
dat zij minder vaak de deur uit kunnen gaan dan zij willen. Een
bezoekje naar een winkel of een partner bezoeken in het verzorgingstehuis kan al een hele opgave zijn en helaas daarom niet
voor iedereen vanzelfsprekend. AutoMaatje is in de gemeente
Drimmelen een samenwerking tussen SWO Drimmelen en de
ANWB waarbij vrijwilligers tegen een
geringe onkostenvergoeding minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. Elke rit is
meer dan vervoer alleen. De vrijwillige
chauffeur kan eventueel mee naar een doktersbezoek of om
boodschappen te doen. En elke rit betekent een nieuw sociaal
contact, een gesprek tussen deelnemer en chauffeur.
2-jarig bestaan
Vanuit een initiatief van de KBO en met subsidie van de gemeente is SWO Drimmelen op 9 maart 2018 van start gegaan
met AutoMaatje Drimmelen. Het initiatief is ontstaan na een
pitch van de KBO tijdens een Meet & Match bijeenkomst van de
gemeente Drimmelen. De 1929 ritten die er sinds de start van
AutoMaatje in Drimmelen gereden zijn, worden allemaal mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers. Die vrijwilligers besteden
veel tijd om vraag en aanbod voor de ritten op elkaar af te
stemmen, intake gesprekken te voeren en natuurlijk zijn er de
chauffeurs die de ritten rijden. AutoMaatje is een hit dankzij de
vrijwillige inzet van al
deze inwoners uit de
gemeente Drimmelen.
Wegens
succes
chauffeurs gezocht
Door mond-tot-mond
reclame van enthousiaste
deelnemers
groeit de bekendheid
van het AutoMaatje en gelukkig groeit het aantal vrijwilligers ook
mee. Soms gaat de groei te hard en daarom heeft u misschien
de poster van SWO met de tekst: ‘wegens succes chauffeurs gezocht’ al wel eens gezien. Coördinatoren Mireille Lemmens en
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1. Anita Dudok
2. Frans Snoeren
3. Diana de Jager
4. Gerard van Vugt
5. Rini Vermeulen
6. Anita Dudok
7. Anita Dudok
8. Leny Peemen
9. Ilse van Meer
10. Gerard van Vugt
11. Wilma Gommeren
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Ook mooie foto’s?
Mail ze naar

liesbeth@rondomdetoren.nl

10

11

22

jaargang 43 nummer 1033

Jannah van der Wal (SWO Drimmelen) zijn trots op het succes
en gaan graag door met het ondersteunen en faciliteren van dit
initiatief: “Wij hopen nog vele ritten te kunnen verzorgen”.
Meer dan vervoer alleen
Wethouder Jan-Willem Stoop was op 9 maart 2018 aanwezig
bij de start van AutoMaatje gemeente Drimmelen en reed toen
zelf één van de eerste ritten. Hij is enthousiast en trots op dit
succesvolle initiatief: “AutoMaatje is weer een succesvol project
van SWO samen met haar vrijwilligers. Dat doen we erg goed
hier in Drimmelen. Het is meer dan het vervoer alleen, want
het zorgt er voor dat mensen mee kunnen blijven doen in de
maatschappij.”
Mocht u naar aanleiding van dit bericht geïnteresseerd zijn als
vrijwilliger of deelnemer, neem dan gerust contact op via automaatje@swodrimmelen.nl of via 0162-748739 (op werkdagen
bereikbaar tussen 09.30 en 12.00 uur).

INBRENG INWONERS IN TOEKOMSTVISIE
‘VOOR & DOOR DRIMMELEN’
De opbrengst van het gesprek met inwoners, maatschappelijke
partners en ondernemers over de toekomst van Drimmelen is
hartverwarmend, vindt wethouder Harry Bakker. Het resultaat
legt het college van burgemeester en wethouders nu voor aan
de gemeenteraad. Die besprak de Toekomstvisie ‘Voor & Door
Drimmelen’ op donderdag 5 maart.
Meer dan duizend deelnemers
Verantwoordelijk wethouder Harry Bakker: “De Drimmelense gemeenschap liet zich van haar beste kant zien. Meer dan
duizend inwoners en
vertegenwoordigers
van organisaties en
bedrijven namen deel
aan het interactieve
project. De keuze
voor de titel ‘Voor &
Door Drimmelen’ is
dan ook niet toevallig. In de toekomstvisie staat echt wat er
vanuit de samenleving naar ons toe is
gekomen. Ik vind het
hartverwarmend om
daarbij te zien hoeveel belang de inwoners hechten aan een
sociale en zorgzame
samenleving
waar
mensen naar elkaar
omkijken.”
Vier thema’s
De inbreng van de inwoners is opgeschreven aan de hand van
vier thema’s. Deze zijn:
- Samen bouwen aan de toekomst: In Drimmelen kennen we
elkaar, kijken we naar elkaar om en iedereen doet mee.
- Levendige gemeente: In Drimmelen is er de rust van het platteland in combinatie met een prettige en leefbare woonomgeving.
- Onze blauwgroene motor: Drimmelen kent een mooie en
unieke natuur waar we van genieten en waar we zuinig op zijn.
- Toekomstbestendige gemeente: Het klimaat verandert en we
houden hier rekening mee. We zorgen dat toekomstige generaties gezond en veilig kunnen wonen in Drimmelen.
Handzaam document
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“De toekomstvisie biedt een heel concrete uitwerking van onze
koers naar de toekomst”, licht wethouder Bakker toe. “Die
maakten we nog concreter met een ‘Vaarkaart’ waarin we beschrijven hoe we koers houden richting 2040, dus hoe we het
beste rekening houden met de wensen van onze inwoners bij
alle plannen die we de komende jaren op touw zetten.”
Aanleiding
Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om regelmatig stil te
staan en te kijken wat inwoners, maatschappelijke partners en
ondernemers belangrijk vinden.Vanuit de provincie Noord-Brabant kwam het verzoek aan gemeentes, in het kader van veerkrachtig bestuur, een toekomstvisie op te stellen. Daarom is in
het coalitieakkoord het plan voor de toekomstvisie opgenomen.

IETS VERDER VAN DE TOREN
VOL VRAGEN OVER JE EERSTE KOOPHUIS?
Kom naar het Rabo Eerste-Huis-Event

Je eerste huis kopen is een grote stap. Starters
voeren momenteel een ongelijke strijd op de
woningmarkt. Waarschijnlijk barst je van de
vragen. Kan ik een huis kopen met een studielening? Ik heb nog geen vast contract, wat zijn
mijn mogelijkheden? Hoeveel eigen geld heb
ik nodig? Kan ik als pas gestarte ZZP-er een
huis kopen? De huizenprijzen zijn erg hoog nu,
kan ik beter kopen als er weer een recessie is? En welke rol
heeft een notaris, makelaar of de gemeente nu eigenlijk bij het
kopen van een huis?
Tijdens het Eerste-Huis-Event op donderdagavond 16 april
bij Rabobank Amerstreek worden al deze vragen beantwoord.
Wie weet is er meer mogelijk dan je denkt!
Programma Eerste-Huis-Event

De avond start om 19.00 uur met een interactief programma:
een makelaar geeft je tips voor de zoektocht naar jouw eerste
droomhuis, je ontvangt informatie over slimme hypotheekmogelijkheden, de notaris helpt je door het juridische web en de
gemeente informeert je over de Starterslening. Bij een ‘Eerste
Huis’ hoort natuurlijk ook een mooie inrichting. Een interieurstylist is aanwezig om tips te geven.
Na de bijeenkomst direct weten wat jouw mogelijkheden zijn?
Schrijf je in voor een Eerste-Huis-gesprek met een financieel
adviseur.
Aanmelden
Meer informatie en aanmelden voor het event en/of een gesprek kan via rabobank.nl/amerstreek. Het event vindt plaats in
het adviescentrum van Rabobank Amerstreek, Distributieweg
15 in Oosterhout. De toegang is gratis. Ook als je geen klant
bent bij de Rabobank, ben je van harte welkom.

PROGRAMMA FIETSGILDE APRIL
Datum
tocht
vertrek
km
1 do 2 apr Aa of Weerijsroute D
Boshuis 10 uur 52
2 do 9 apr Bavel en Molenschot M Intratuin 13 uur 35
3 di 14 apr Halderbergeroute D
Boshuis 10 uur 58
4 wo 22 apr Chaamse Bekenroute D Boshuis 10 uur 58
5 do 30 apr Markkanaalroute M
Intratuin 13 uur 35
D = Dagtocht, M = Middagtocht
Startplaatsen: - Boshuis, Stouwdreef 1, Mast
bos, Breda
- Intratuin, Terheijdenseweg
296, Breda
Toelichting
+ Aa of Weerijsroute 52 km: Via Rijsbergen gaat u naar Zundert waar Vincent van Gogh is geboren en een deel van zijn
jeugd heeft doorgebracht. De route terug naar het Mastbos gaat
voor een groot deel over Belgisch grondgebied.
+ Bavel en Molenschot ca. 35 km: De bijzonderheden van
deze twee dorpen staan tijdens deze route centraal. Bovendien
doorkruisen we enkele wijken van Breda die de laatste jaren
behoorlijk veranderd zijn.
+ Halderbergenroute 58 km: Deze tocht voert u in westelijke richting via Etten-Leur naar Oudenbosch met zijn beroemde
basiliek.
+ Chaamse Bekenroute 58 km: Deze tocht gaat door de
bossen die in de late Middeleeuwen hoorden bij het leengoed
De Baronie van de familie Van Nassau. Dit maakte deel uit van
het Hertogdom Brabant. Veelal zijn het aaneengesloten grote
bospercelen, zoals tussen Ulvenhout en Chaam. Door dit landschap stromen diverse beken en rivieren, zoals de Chaamse
Beek en de Mark. Gedurende de tocht zullen die een aantal keren worden gevolgd en gekruist. Daarnaast zijn op de Strijbeekse Heide enkele prachtige vennen te vinden die deel uitmaken
van deze tocht.
+ Markkanaal ca.35 km: We volgen gedeeltelijk dit kanaal en
horen onderweg één en ander over de geschiedenis ervan.
Meer inlichtingen: Josje
Teulings: tel. 076 5712339 of
fietsgilde@gildebaronie.nl.

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@rondom
detoren.nl

Deze foto is gemaakt door Ilse van Meer.

