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CORONA. WAT NU?
LET OP ELKAAR
Zit ik voor het raam of doe mijn wandelroute, steeds zie ik die
hardlopende moeder met haar driejarig zoontje of dochtertje
haar aanmoedigen, het voelt warm aan.
Opvallend veel mensen die in beweging zijn gekomen, genietend
van elkaars inspanning.
Wij hebben ook een “driejarige” dochter maar die is fysiek al 46
jaar en woont bij Sovak in Terheijden.
Wij missen haar in de weekenden dat ze thuis was, dat ze zat te
kleuren, kralen te rijgen of een grote wandeling met papa Cees
maakte, en altijd moesten we bloemen plukken voor mama Thea.
Wij hebben ons Nancy al vier weken niet meer gezien, maar zij
heeft ongetwijfeld papa en mama ook gemist. Ze is in afzondering op haar woongroep, tezamen met 7 huisgenoten en haar
groepsleiding. Wat moet het een opgave voor deze woongroep
zijn om te begrijpen of beseffen waarom ze hun vrijheid kwijt
zijn, leg het maar uit!
Dan zie ik die sportende moeder met haar kindje genietend van
elkaar, zie ik ook mensen die richtlijnen aan hun laars lappen, op
visite gaan of ontvangen of mensen in huis krijgen die spullen
komen ophalen die op Marktplaats waren aangeboden....
Ons Nancy kan niet weg, geen knuffel van papa of mama en dit
allemaal om het virus niet te verspreiden en weerloze ouderen
te besmetten. Richtlijnen zijn er toch voor ons allemaal?
Groetjes van Nancy.
Cees Vermeulen, Wagenberg.
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Zoals velen van jullie weten loop ik vaak een rondje put bij ons
in Wagenberg en elke keer als ik dit rondje loop, zie ik spulletjes
liggen die mensen ooit eens verloren zijn. Dus ik dacht in deze
bizarre tijden van de coronacrisis….. ik ga al die spulletjes eens
opruimen.
Zo gezegd zo gedaan. Omdat onze vakantieweek met de Zonnebloem afgeblazen werd vanwege het coronavirus, en wij dus niet
vrijwillig onze dingen konden doen die we graag doen, ging ik
op 20 maart maar vrijwillig op pad met een paar plastic zakken
en onze hark om zo alle verloren spulletjes op te gaan ruimen
bij onze put. Maar liefst 4 zakken met blikjes, flesjes, papiertjes,
lege sigarettendozen, lollystokjes en ik weet al niet meer had ik
verzameld. Ik was er mooi een tijdje mee zoet.

Toen ik naar huis liep, lag er ook nog glas ter hoogte van het
viaduct op, zoals wij het al jaren noemen, de boerenweg. Maar
tegenwoordig draagt het de naam Voshil. Ik dacht: Er is vast bovenop het viaduct iemand gevallen en hij of zij heeft zijn boodschappen verloren. Maar raar eigenlijk, ik zag wel glas maar de
inhoud was weg. Dus bij thuiskomst mijn hark ingeruild voor
een bezem en ging ik weer vrijwillig glas vegen voordat er fietsers hun banden lek zouden rijden. Of om te voorkomen dat de
honden hun voetzolen kapot zouden lopen. Je moet deze tijd
goed benutten toch, zoals ik al schreef.
Na deze klus weer naar huis maar toen ik voor de 3de keer
thuiskwam heb ik nog even mijn stoute werkhandschoenen aangetrokken om de zakjes hondenpoep die uit de handen van de
baasjes zijn gewaaid even in de afvalbak 50 meter verderop te
deponeren. Er hingen zelfs poepzakjes in het gaas, over de sloot!
Nou, die waren vast en zeker in het gaas gewaaid met de eerste
storm van het jaar op 9 februari, toen ik meegefietst heb met
het NK Tegen de wind in Fietsen, want wat ging het tekeer toen
storm Ciara over ons land en de Neeltje Jans raasde.
En zolang het coronavirus mij niet treft, waar ik op hoop natuurlijk, probeer ik mijn rondjes put te blijven lopen want zoals ik
gemerkt heb: mensen blijven spulletjes verliezen. Zo vind ik elke
dag wel wat op mijn rondje. Ik raap het op en gooi het maar in
de afvalbakken die er voldoende staan. Ik heb nog lopen denken
om de spulletjes aan te geven als, op, of bij gevonden voorwerpen……… maar ik denk dat ik mijn tijd beter kan benutten.
Wandelgroetjes, José Rasenberg-Jacobs.

EEN LAATSTE GROET
Weet niet wat me overkomt, wat het met me doet.
Maar plotseling waren ze daar bij die laatste groet.
Ze biggelden zachtjes over mijn wang.
Eerst voelde ik mij genant, een beetje wrang.
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Mededelingen van Apotheek Terheijden
Maatregelen coronavirus
Ook Apotheek Terheijden heeft voorzorgsmaatregelen genomen tegen het verspreiden van het
coronavirus:
• Bent u verkouden, hoest u of heeft u koorts? Dan verzoeken wij u de apotheek niet
binnen te komen. U kunt ons bellen om uw vraag af te stemmen.
• Er mogen maximaal 2 personen in de wachtruimte van de apotheek staan. Dit is in
verband met de 1,5 meter afstand.
• Heeft u een herhaalrecept bij u, dan kunt u dat in de receptenbus deponeren.
• Medicijnafval en naaldencontainer kunt u bij de milieustraat van de gemeente afgeven.
Alleen pinnen
Vanaf heden kunt u bij de apotheek alleen nog met de pin betalen.
Openingstijden
De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:30-12:00 uur en van 13:00-17:30 uur.
Tussen 12:00 en 13:00 uur zijn wij gesloten en van 12:00-14:00 uur telefonisch niet bereikbaar. In het
weekend en avond-/nachturen kunt u terecht bij de Dienstapotheek Regio Oosterhout (telefoon:
0162-490544, adres: Pasteurlaan 9A, 4901 DH Oosterhout NB).
Vragen aan de apotheker
Als u vragen heeft aan de apotheker kunt u altijd bellen om een afspraak te maken.
Het apotheekteam wenst u en uw naasten veel sterkte en een goede gezondheid toe
in deze moeilijke tijd.
Apotheek Terheijden
N. Moradi, apotheker
Hoofdstraat 55. 4844CB Terheijden
Tel: 076-5934300. Email: info-apotheekterheijden@ezorg.nl
www.apotheekterheijden.nl

Maar waarom schaamte bij intens verdriet?
Waarom huilen mannen niet?
Waarom wegsteken achter je
klamme handen?
Waarom wegvluchten in werk
of wat dan ook voorhanden?
Gun je emoties de vrije baan.
En wat er komt, laat dat maar
gaan.
Want echte mannen huilen wel,
dat is wat ik bedoel.
Een traan bestaat slechts uit 1 % water maar 99 % gevoel.
Gied van Dorst

DE HELE DAG...
Wat doen wij de hele dag: Juist, kijk omhoog en wat zie je al
dagen aan een stuk: die mooie blauwe lucht; geniet ervan.
Groetjes, Coby van den Heuvel

LANZAROTE, DE SLEUTEL
Ooit is de uitvinding gedaan van een sleutel en een slot. Beveiliging van je eigendom tegen ongewenste indringers. Ook die
personen met de lange vingers werden slimmer en wisten een
slot open te krijgen met een valse sleutel. De sleutel en het slot
werden complexer. Meer uithollingen en gleuven in de sleutel en
palletjes in een cilinderslot. Later ook putjes in een sleutel, het
cijferslot, steeds vernuftiger werd het. Evenals de slechteriken.
Tegelijk met de opmars van de computer werden elektronische
sloten geïntroduceerd. Niet langer een metalen sleutel maar een
plastic kaartje met magneetstrip. Nog later een veiligere uitvoering met een chip.
Half september enkele jaren geleden. Het is regenachtig in Nederland, de temperatuur doet ook niet meer zomers aan. We
hebben een week vakantie geboekt op het zonnige eiland Lanzarote. Bij aanvang van de reis draaien we om half twee die nacht
de deuren van ons woonhuis op slot, knippen erop. Met de
auto naar Schiphol. Inchecken, wachten, geeuwen, koffie. Enkele
uren verstrijken. Half zes: betreden van de metalen vogel die ons
een half uur later met een vliegende start tot boven de wolken
brengt. Vier uur lang van donker naar licht, van zee naar land in
zicht. Aankomst in Arrecife.Wat een broeierige atmosfeer in de
aankomsthal. Een auto staat voor ons klaar.We krijgen de sleutel
uitgereikt. Nog een gewone metalen sleutel, zonder infrarood afstandbediening. De zoektocht naar het hotel blijkt niet zo eenvoudig. Al bij al tegen elf uur lokale tijd stappen we het hotel binnen
en melden we ons bij de receptie. Een Engelssprekende Spaanse baliemedewerkster overhandigt formulieren om in te vullen,
maakt een kopie van het paspoort, en bespreekt de huisregels.
We krijgen bij het inchecken een kamersleutel uitgereikt in de
vorm van een plastic kaartje met magneetstrip. Kamernummer
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3314. Hè, hè. Toch wel vermoeiend, al die
inspanning vanaf vertrek. Eerst die bagage
op de kamer weg gaan brengen. Met de
lift naar de derde verdieping, over de galerij naar ons nieuwe, tijdelijke domein. Pasje in de gleuf van de metalen blok boven
de klink, en weer uitnemen. Een klein ledje licht groen op. De klink naar beneden
drukken en het gehuurde appartement
betreden. Pufff. Eerst die schoenen en
lange broek eens omwisselen voor een
paar gepaste sandalen en zomerse kledij.
Lang sukkelen we niet. We moeten op
zoek naar een kruidenier of supermarkt
om brood, beleg en drinken in te slaan.
Altijd er van doordrongen dat de sleutelpas veilig in de handtas bij Etty is opgeborgen, daarna met een gerust hart de
deur achter ons dichttrekken. De eerste
dag is een dag van lokaal de omgeving verkennen, boodschapjes, enkele malen terug
naar 3314, wegdoezelen, zweten, douchen,
warm eten en vergeten dat het vaderland
bescheten weer over zich heen kreeg.
De volgende paar dagen werden de eerste uitstapjes gemaakt. Vaste items waren
het ontbijt en het avondeten in de eetzaal
van het hotel. Telkens wanneer we terugkwamen bij onze kamerdeur, was het een
toer om deze gehoorzaam gevolg te laten
geven op ons verzoek tot openen van de
deur. In plaats van een klein groen lampje,
ten teken van ‘alles in orde – kom binnen’
kregen we nogal eens een rood lampje te
zien. Misschien deden we iets niet helemaal optimaal. Dan probeerde Etty verschillende methodieken uit, ik deed ook
enkele pogingen. Moest de sleutelpas erin
blijven zitten tot de klink omlaag gedrukt
was? Of snel pas erin, pas eruit, klink omlaag?Of langzaam sleutelpas in de gleuf
laten glijden, langzaam sleutelpas uit het
elektronische slot nemen, de hand op de
klink leggen en voorzichtig omlaag bewegen? Combinaties van bovenstaande handelingen? Soms leek het alsof we erachter
waren gekomen hoe we het snelste het
vertrouwen konden winnen van dit technisch vernuft, en dan bleek weer dat de
voodoo die over ons was uitgesproken
krachtiger was. We meenden zelfs een
aanknopingspunt te hebben gezien bij het
vriendelijke kamermeisje dat dagelijks de
kamers kwam opmaken. Zij groette ons

in het voorbijgaan altijd met een “Olla”
en een glimlach. Voordat zij een kamer
inging drukte ze eerst op een schakelaar
voor ze haar supersleutelpas benutte.
Dit hebben we zelfs ook nog geïmiteerd.
Glimlach, schakelaar, pasje, klink. Het enige verschil was dat er een zoemer binnen
hoorbaar was. Conclusie: een belachelijke combinatie, een waarschuwing in de
vorm van een akoestisch signaal heeft
niets te maken met een slot op de deur.
Twee dagen hadden we het toch nog voor
elkaar gekregen om het slot over te halen
om ons, de allochtonen, tot vriend te zijn.

Op dag drie, na het ontbijt, bleef het slot
volharden in vastberaden weigering. We
waren er inmiddels van overtuigd dat het
niet aan ons lag. We spoedden ons naar
de receptie. Dezelfde señora als bij aankomst stond ons te woord. Het sleutelpasje stopte ze in een apparaat, haalde
haar schouders op, en verklaarde dat ze
geen afwijkingen op het pasje constateerde. Voor de zekerheid herprogrammeerde zij de code en zond ons heen met de
woorden “perhaps it is fixed.” Wij hadden daar absoluut geen vertrouwen in.
Terug naar 3314, nogmaals vruchteloos
proberen, retour receptie. Tijd voor groffer geschut. Ze ging bellen en er volgde
een onverstaanbare Spaanse stortvloed
aan woorden. Wij kregen het verzoek
terug te gaan naar onze deur. Er komt iemand van het technisch personeel om het
probleem op te lossen. Terug naar 3314.
Eerst nóg eens even proberen. Ditmaal een zucht van
verlichting toen ons nog
steeds de toegang werd
geweigerd. Wachten. Een
minuut of 10 later kwam
er een man. Hij probeert
ons pasje. Hij probeert zijn
pasje. “Kapoet” mompelt hij
in zijn beste Duits, hetgeen
wij lacherig beamen. Het
bleek nog moeilijk om het
hele slot open te schroeven.
Daar ontpopte zich een printplaatje met
batterij. De stroombron werd vervangen;
het slot gaf geen krimp. Nu moest ook de
rest van het slot gedemonteerd worden.
Abracadabra, deur open, wij konden naar
binnen. De technisch geschoolde man
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onderzocht de gezondheidstoestand van
het slot en kwam tot de conclusie dat er
een onderdeel moest worden vervangen.
Zie je wel, dachten we, er was de gehele
tijd al een steek aan los. Hij maakte ons
duidelijk met gebaren en onbegrijpelijke woorden dat we moesten wachten
tot hij terug kwam met spullen om de
klus te kunnen klaren. Dit nam nog een
uur in beslag. De missie was geslaagd.
Het slot functioneerde zoals het bij
ons nog niet eerder was voorgekomen.
Enkele dagen verstreken. Zorgeloos,
achteloos; het slot en de sleutel communiceerden. Tot we op dag vijf na het
avondeten ons territorium wilden betreden en weer nul op rekest kregen.
Wat een gesodemieter met dat rot
slot. Kunnen we weer naar de receptie.
Hadden we maar een oerdegelijke sleutel zoals vroeger. Zoveel boeven lopen
er hier toch niet rond. Balen, dat is het.
Achter de balie bij de receptie stond een
lange man. Geen Spaans uiterlijk. In mijn
beste Engels leg ik, zoekend naar de juiste
woorden, de situatie uit en klaag dat er
slechts enkele dagen geleden een monteur uitgebreid is bezig geweest met het
herstellen van het slot. Nu kunnen we er
wéér niet in. De man had onze nationaliteit meteen in de smiezen. In onze eigen
moedertaal vroeg hij op de man af of we
Nederlanders zijn. De verdere conversatie verliep een stuk soepeler. Hij stopte
de sleutelpas in het apparaat achter de
balie en sprak: “Er staat niks op. Hebben
jullie een mobiele telefoon in de nabijheid
van dit pasje?” Ja! In de handtas, en toevallig heeft dit toestel afgelopen middag
voor de eerste keer gebeld. Etty was te
laat met reageren en de beller had de
poging al gestaakt. “Dan heeft het magnetisch veld van de telefoon de code van
de sleutelpas gewist. Ik zal deze opnieuw
programmeren. Berg deze dus gescheiden

van je telefoon op.” We verexcuseren
ons met een beetje gêne en druipen af.
De resterende vakantietijd heb ik het
plastic kaartje bij me gehouden zonder
verdere incidenten.
Auteur: Frank van der Sanden
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OPROEPEN
GEZOCHT
Bij mijn voorbereiding over de stukjes over de Kleine Schans
heb ik het Streekarchief in Tilburg nagezocht. Wat mij opviel
is dat er maar een beperkt aantal foto’s van Terheijden in dit
streekarchief aanwezig is, ik bedoel vanaf 1950 tot aan 1990.
Graag zou ik wat meer foto’s willen ontvangen uit deze jaren,
zodat we het foto-archief van Terheijden wat groter kunnen maken. Alle foto’s zijn welkom en natuurlijk krijgt u ze terug.
Ik ben zelf nog op zoek naar foto’s van de oorspronkelijke staat
van de woningen in de Molenstraat te weten de nummers 24
t/m 34 en ook nog een foto van het voormalige café De Drie
Klompkens in de Dreef. Het moet rond 1952 tot 1955 geweest
zijn, toen was deze woning helemaal versierd met coniferen, rozen en strikken en met een groot bord WELKOM THUIS boven de deur. Dit was ter gelegenheid van mijn oom Nico Schets
die als militair terug kwam uit Indië, nu Indonesië. Wie kan mij
aan deze foto’s helpen, u zou er mij een groot plezier meedoen.
Reacties graag naar j.denridder@ziggo.nl.
M.v.g., Johan den Ridder

KINDERHULP
Helaas gaat de collecte van Nationaal
Fonds Kinderhulp van 20 t/m 25 april
door het coronavirus niet door. Kinderhulp helpt kinderen én jongeren tot 21
jaar die in ons land in armoede opgroeien. Wij vinden dat zij er ook bij moeten
horen, maar helaas is dit voor een heleboel kinderen niet zo
vanzelfsprekend. Ruim 300.000 kinderen in Nederland die niet
kunnen meedoen met leeftijdsgenootjes en volwassen zorgen
hebben. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding, leesboek of een laptop
mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en
een mooie toekomst verdienen! Vind jij ook dat armoede geen
reden mag zijn dat kinderen buitengesloten worden? Dan kun
jij ons op heel veel verschillende manieren helpen.
Gezinnen met een krappe portemonnee worden hard geraakt
door de coronacrisis, en er raken ook steeds meer gezinnen in
de financiële problemen. Uit onderzoek van Nationaal Fonds
Kinderhulp onder 500 (jeugd)hulpverleners blijkt dat 38,8 % nu
meer hulpvragen ontvangt van deze gezinnen. De hulpverleners
maken zich vooral zorgen over thuisscholing en ontspanning van
kinderen. Ook Kinderhulp ziet een explosieve stijging van het
aantal aanvragen voor school- en speelmateriaal.
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Er is veel gewandeld de laatste tijd!
1 Ad en Bernadette Koenraad, 2 Gerard van Vugt,
3 Jasper Witberg, 4 Nettie van Gils,
5 Jack Moerenhout, 6 Miranda Masseurs,
7 Yvonne Ossenblok, 8 Matthijs Suykerbuyk,
9 Marianne Vermeulen, 10 Koosje Weterings,
11 Simone Buijs, 12 Erwin Vermeulen,
13 Toos van Boxsel, 14 Rini Vermeulen
Ook mooie foto’s gemaakt?
Stuur ze naar liesbeth@rondomdetoren.nl
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Meer mensen in de financiële problemen
Hulpverleners geven aan dat gezinnen die het normaal net redden nu vaker aankloppen voor ondersteuning. Zoals gezinnen
met een inkomen net boven 120 % van het sociaal wettelijk
minimum die net buiten alle regelingen vallen of ZZP’ers en kleine ondernemers die tijdelijk minder inkomsten hebben. Deze
gezinnen hebben vaak geen financiële buffer en kunnen de extra
kosten waar ze nu mee geconfronteerd worden niet opvangen.
De hulpverleners geven aan dat zij verwachten dat de komende tijd het aantal kinderen dat (tijdelijk) in armoede leeft gaat
toenemen.
Kinderhulp komt in actie
Voorlopig blijven de scholen dicht en blijft er onzekerheid over
de situatie na 28 april. “Juist nu is het belangrijk dat kinderen
zich goed kunnen richten op hun schoolwerk en daarnaast ook
voldoende kunnen ontspannen”, zegt Jan Wezendonk, directeur
Kinderhulp, vol overtuiging. Voor veel gezinnen blijkt dat een
uitdaging. Daarom komt het fonds in actie en voorziet kinderen
uit arme gezinnen van speelmateriaal, zodat het thuis fijn en
gezellig blijft. En laptops voor de kinderen die buiten gemeentelijke regelingen vallen, zodat zij toch kunnen blijven meedoen
op school.
Wilt u een gift doen? GRAAG! Dit kan op de volgende bankrekening Rabobank: NL35 RABO 0707 0707 40.

LEZERS IN DE PEN
DE KLEINE SCHANS 2
Zoals ik al eerder verteld heb, zou de Kleine Schans zoals hij
vroeger was tegenwoordig gekenschetst worden als een natuurgebied. Maar weten jullie ook dat de Kleine Schans in zijn
verleden al gebruikt werd in zijn hoedanigheid als evenemententerrein? Wel natuurlijk in een beperkte omvang.
Ik denk hierbij natuurlijk aan de eerste Kinderbuurtvereniging
De Molenbuurt, die actief was in de Molenstraat. Deze werd
opgericht door kinderen van de Molenbuurt in de garage van
tegelzetter Jan Rasenberg (huidig adres Molenstraat 41a), en
waarbij Eggy Roovers de eerste voorzitter was. De contributie
werd bepaald op 5 cent per week per kind.
In Terheijden waren wel meer buurtverenigingen maar die waren meestal voor en door ouderen opgezet, b.v. de Roosjesbuurt, maar de Molenbuurt werd in zijn geheel gerund door
kinderen. Ze werden wel bijgestaan door de ouderen te weten
Piet Vrolijk, Janus Diepstraten, Jan den Ridder, Kees Roovers en
Dhr de Kroon.
Deze buurt organiseerde op de Kleine Schans het eieren zoeken met Pasen, waarbij dan een goudkleurig ei werd verstopt
naast de gewone eieren.Wie het goudkleurige ei vond, was voor
dat jaar de eierkoning of eierkoningin en kreeg een kroon op en
een grote bronskleurige medaille opgespeld. Na afloop werden
er dan door Kees Damen, die woonde in de Molenstraat 20,
de nodige olliebollen gebakken die dan in grote hoeveelheden
werden opgegeten op de Schans.
Ik ben benieuwd waar het vaandel van de Molenbuurt gebleven
is, dat gemaakt werd door Kees Damen. Die had op canvas de
naam van de buurt geschilderd met in het midden een medaillon waarop de molen stond afgebeeld en daaronder stond de
oprichtingsdatum vermeld.
En wat dacht je van de toneelstukken die bij de molen werden
opgevoerd en waarbij het publiek op de Schans zat? Bij de molen was nog de elektrische maalderij. En tussen het woonhuis en
de molen zelf waar nu het voetpad naast de molen is, stond een
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beukenhaag met een stukje muur zodat
er een bogaard ontstond. In deze bogaard
speelde de KPJ zijn toneelstukken, waarbij
de families Schets, Van Engelen en Bastiaansen veel rollen speelden. De regie van
het toneelstuk was meestal in handen van
hoofdonderwijzer Rommens van de jongensschool.
Ook een vast evenement was van de KPJ
Jonge Boeren in de binnenschans. Daar
hielden ze regelmatig demonstraties met
hun paarden, waarbij de ruiters dan aan
weerszijden van het zg. kanonnenbergje
(het bergje dat precies in het midden lag
waar je nu de binnenschans in loopt, zie
foto oude loop Mark) het binnenterrein
betraden. Daar werden dan op de ruggen
van 4 paarden piramides door de ruiters
gevormd, van vier personen naar drie,
twee en tenslotte een persoon. Bij deze
evenementen waren de families Oprins,
Schets, Verdaasdonk en Weterings meestal betrokken, gekleed in witte broek en
wit shirt.

Ook herinner ik mij nog de wielercross,
die door wielervereniging Terheijden georganiseerd werd op de Kleine Schans.
De renners startten toen halverwege de
Schansstraat op de kinderkoppen, reden
naar de haven, daar de Kleine Schans op,
reden zo over het bastion dat gelegen
was aan de kant van de haven, naar het
bastion bij de Molenstraat, daar doken ze
naar beneden, over het bruggetje naar de
uitgang van de Schans bij het kruisbeeld
en zo weer de kinderkopjes op, om via de
Schansstraat weer hun volgende ronde te
betwisten.
Er zijn al wel veel plannen geweest om
van de Kleine Schans een aantrekkelijk en
functioneel gebied te maken. Eerst door
de gemeente Terheijden, later door de
gemeente Drimmelen, maar het komt er
maar niet van.
Ik was ook bestuurslid van WSV Terheijden en in die hoedanigheid had ik al
veel contact met de gemeente Drimme-

len, omdat die de jachthaven wou overdoen aan ons als Watersport Vereniging
Terheijden.
Ik heb ze toen ook gezegd, dat ze een
mooie kans hebben laten liggen om een
stukje historie
terug te brengen met de
nieuwe wijk het
Bastion.
Als je de oude
luchtfoto (links)
bekijkt, waarbij
de oude loop
van de Mark en
ook de Kleine
Schans goed te
zien zijn, en je
bekijkt dan de
foto hierbovenvan de Molenpolder met verlegde Mark, dan zie je goed het verschil.
Toen de Mark zijn oude bedding nog volgde, was het grondgebied waar zich nu de
nieuwe woonwijk het Bastion bevindt,
grondgebied van de gemeente Princenhage. Mijn moeder is daar geboren en heeft
daar gewoond. De veerman Jan Schets die
op de foto op blz 10 staat, was mijn opa
van moederskant. Als bijnaam had hij de
naam “de Proost”. Later zijn zij verhuisd
naar de woning in de Markstraat (vroeger
de Dreef) in de voormalige herberg De
Drie Klompkens. Nu is dit de ingang van
de Norbartstraat.
Mijn ouders en ik hebben daar nog bij
opa ingewoond, daarna zijn wij naar de
Molenstraat 24 verhuisd (toen heette het
Moleneind A366).
Helaas heeft het wonen aan de waterkant
ook zijn keerzijde, want een broertje Johan van mijn moeder is verdronken in de
Mark......
Toen de Mark verlegd was, kwam dit
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grondgebied bij de gemeente Terheijden
en stond er slechts een woning op het
huidige Bastion, hier woonde Jaas Hank
in (zo kende ik haar) en later heeft er de
familie Meijers nog gewoond.
Voordat Visker-Van Meel dit terrein ging
gebruiken als opslag, was er een voetbalterrein van SV Terheijden gevestigd. Je
moest je wassen in de teil die buiten de
schuur van de familie Meijers stond en die
door de familie Meijers voorzien werd
van het benodigde water. Later heeft de
latere eigenaar Pekso hier een nieuwe fabriek gebouwd, die afgebrand is
Ik heb hiervoor aangehaald dat de gemeente een stukje historie heeft laten
liggen, want het zou toch mooi geweest
zijn om de haven via een gracht door te
trekken naar het watertje dat loopt naast
de ijsbaan.
De gemeente Drimmelen wilde de jachthaven van de hand doen en wij als WSV
Terheijden hadden al grootse plannen. Ik
heb zelfs een schetsontwerp ingetekend,
op de plaats van de voormalige kiosk,
voor een representatief kleedgebouw
met douches voor onze vereniging, een
toeristisch informatiepunt en een multifunctionele ruimte waar de schippers
konden verblijven.
Toen de gemeente Drimmelen aangaf dat ze verder met ons wilde, ben ik
naar het kadaster in Breda geweest om
te bekijken wat nu daadwerkelijk van de
gemeente Drimmelen overgenomen zou
worden door WSV Terheijden. Wat bleek
nu: de grens van de gemeente Drimmelen
lag precies in het midden van de huidige
haven, de andere kant van de haven en
de daarbij behorende groenstrook waren nog eigendom van BVR, de projectontwikkelaar van het Bastion. De grond
waar de voormalige kiosk opstond, een
strook grond van ± 100x20 meter, was
gezamenlijk eigendom van de gemeente
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Drimmelen en BVR, de projectontwikkelaar.
Toen ik bij de gemeente Drimmelen was om e.e.a. te bespreken,
confronteerde de toenmalige wethouder dhr. Stoffels een gemeenteambtenaar met dit gegeven en deze moest na informatie
toegeven dat dit klopte.
Toen viel het college van B & W en konden we weer van voren
af aan beginnen.
We hadden toen te maken met wethouder Marijke Vos en die
vertelde mij dat de gemeente Drimmelen grootse plannen had
met de Kleine Schans en dat de middelen er ook voor waren.
Het kwam erop neer dat de gemeente Drimmelen de voormalige gemeentestortplaats, aan de grote Spinola Schans aan de
Bredaseweg, zou verkopen aan de gemeente Breda. Met het geld
dat dan vrij kwam, zou de Kleine Schans worden hersteld: het
verzakken zou worden tegengegaan, de bastions zouden weer in
hun oorspronkelijke hoogte worden hersteld met uitzondering
van één; dat zou zo laag blijven om aan te geven wat er gebeurt
als men niets doet.
Ter plaatse van het bastion bij woonwijk Het Bastion zou een
waterspeelplaats gemaakt worden met bijvoorbeeld een trekvlot etc en vanaf de molen tot aan woonwijk Het Bastion, met
inbegrip van de voormalige wei van Oonincx tussen de Schans
en de ijsbaan, zou een drassig stuk worden aangelegd zoals de
Kleine Schans vroeger kende, en daar doorheen zou een klompenpad aangebracht worden (pad van houten delen op palen
boven de drassige grond), waarover men kon wandelen.
Er moest natuurlijk nog wel een overeenkomst gesloten worden met de voormalige eigenaar van de voormalige stort aan de
Bredaseweg, maar volgens Marijke Vos was dit al in kannen en
kruiken.
Maar toen wethouder Marijke Vos vertrok, werd het aan de kant
van de gemeente Drimmelen weer angstvallig stil en werd de
intentie om de haven te verkopen aan WSV Terheijden weer op
een laag pitje gezet.
M.a.w. veel geschreeuw en weinig wol van de gemeente Drimmelen wat betreft het aanpakken van de Kleine Schans.
Johan den Ridder

ZAKELIJK NIEUWS
KINDEROPVANG ESKADEE BIEDT EXTRA
ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN

De coronaperiode is er een waar iedereen het in ieder geval
over 1 ding eens zal zijn: we blijven binnen! Maar wat is het toch
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moeilijk om een nieuw ritme te zoeken. Waar de ene persoon
overloopt door drukte op het werk, is de ander vooral bezig
met het vinden van een ritme in thuiswerk in combinatie met
huiswerkbegeleiding van de kinderen of zorgen voor ouders of
grootouders. En dan heb je daarnaast ook nog al dat nieuws
waar je een overzicht in moet krijgen…
Toch horen we gelukkig nog steeds heel veel mensen zeggen
dat ze ook weer leuke andere dingen doen met elkaar zoals
bordspellen, bijkletsen aan de telefoon met mensen die ze al een
hele tijd niet gesproken hebben of dat ze blij zijn dat ze eindelijk
extra tijd hebben om te besteden aan de kinderen. Dat kan op
heel veel manieren, bijvoorbeeld door samen te koken, maar
ook door de natuur te ontdekken. Want daar hoef je tenslotte
ook niet persé voor naar de speeltuin; buiten in eigen tuin is ook
veel te beleven!
Kinderopvang Eskadee moet ook erg wennen aan de nieuwe
situatie: kleine groepjes kinderen van ouders die in cruciale beroepen werken worden opgevangen, zij missen hun vriendjes en
vriendinnetjes die er anders altijd zijn en hebben ook een ander ritme bij de opvang; thuiswerkpakketjes voor de peuters en
kleuters worden klaargemaakt en rondgebracht. Daarnaast zijn
onze leidsters ook druk bezig met het bedenken van leuke challenges voor de oudere kinderen van de BSO en hebben we voor
diezelfde doelgroep een miniworkshop vloggen online gezet.
Ons doel is om de kinderen en hun ouders zoveel mogelijk te
ondersteunen in positieve begeleiding, activiteiten samen delen
en ervaren en dat de kinderen voldoende in beweging blijven.
Willen jullie ook weten wat we delen? Ga dan naar onze facebookpagina of naar de website met activiteiten (eskadee.ggab.
nl).We delen daar bijvoorbeeld een leuke bingo met insecten en
een memoryspel voor de allerkleinsten; allemaal met downloadbare documenten om zelf te printen en uit te knippen. Ook vind
je er een link naar ons YouTube kanaal waar verhalen worden
voorgelezen en leuke filmpjes worden gedeeld. Zeker de moeite
waard om eens te kijken dus!
Veel plezier allemaal en blijf gezond!

FYSIOTHERAPEUTEN GERIAFIT:
E-HEALTH VOOR CONTINUERING ZORG

Het coronavirus houdt de bevolking in zijn greep. Het sociale
leven ligt vrijwel stil door alle maatregelen die zijn afgekondigd.
Delen van de gezondheidssector daarentegen draaien overuren.
Ook de fysiotherapeuten van GeriaFit werken zo goed als mogelijk gewoon door.
“De situatie rondom COVID-19 (corona) ontwikkelt zich razendsnel. Niemand weet hoe lang het nog duurt voordat alles
redelijk hersteld is. Het kan zomaar nog maanden duren. Geen
hulp in de tussentijd komt het herstel zeker niet ten goede.Vandaar dat wij patiënten zoveel mogelijk blijven ondersteunen; uiteraard wel met inachtneming van de stringente richtlijnen van
het RIVM en onze beroepsvereniging KNGF.”
Uitsluitend op afspraak
“Die ondersteuning is weliswaar niet altijd meer face-to-face
hier in de praktijk. Maar er zijn nog genoeg andere mogelijkheden.” Aan het woord is Lise Arcoite; zij is praktijkhouder van
GeriaFit. “De praktijk is weliswaar open maar uitsluitend op afspraak toegankelijk,” vervolgt zij. “De baliemedewerkers bedie-
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nen de praktijktelefoon vanuit huis.”
In goed overleg
“Een uitgebreide screening bij
zowel de nieuwe als reeds bekende patiënten wijst de noodzaak van behandeling uit maar
ook de (eventuele) risico’s. In
goed overleg bepalen we daarna de te nemen stappen. Daar
waar mogelijk verruilt de fysiotherapeut fysieke behandelingen voor ondersteuning via
telefonische of videoconsulten.
We schrijven dan bepaalde oefeningen voor, sturen op maat
gemaakte video’s toe en kunnen (extra) voorlichting en adviezen via WhatsApp, e-mail of
de post communiceren. De zorgverzekeraars denken in deze
gelukkig proactief met onze branche mee. Zo hebben zij het
mogelijk gemaakt dat ook dergelijke begeleiding vergoed wordt
via de reguliere verzekering.”
Behandeling op maat
“eHealth blijkt heel geschikt voor mensen met longklachten - al
dan niet door het coronavirus - die gebaat zijn bij oefeningen
voor het ophoesten van slijm en het beheersen van de kortademigheid. Ook klachten als artrose of sportblessures kunnen
verholpen worden met fysiotherapie op afstand. Niettemin zijn
er ook altijd nog aandoeningen waarbij eHealth niet volstaat
en dringende, fysieke hulp van een fysiotherapeut nodig is om
irreversibele schade te voorkomen. Denk hierbij aan onder
meer blessures zoals botbreuken, na operaties en revalidatie
na ziekenhuisopname. Daarnaast zijn er gespecialiseerde fysio-

therapeuten die kunnen helpen bij draaiduizeligheid (BPPD), na
een beroerte en bij Post-Intensive-Care-Syndroom (PICS). Bij
complexe zorg werken wij met een multidisciplinair team vanuit
Centrum voor Vitaliteit. Uiteraard staan wij klaar voor al die
mensen in de vitale beroepen die momenteel het uiterste van
zichzelf vragen en voor wie overbelasting op de loer ligt.”
Beschermende maatregelen
“Dergelijke hands-on fysiotherapie zetten we dus momenteel
uitsluitend in wanneer anders irreversibele (onomkeerbare)
schade dreigt. In zo’n geval nemen we natuurlijk wel alle beschermende maatregelen in acht: masker, bril en handschoenen.
Deze zorg kan - afhankelijk van de situatie - zowel op onze
praktijk als aan huis gegeven worden. Met deze aanpak hoopt
het team van GeriaFit Fysiotherapie patiënten ook in deze heftige coronacrisis te kunnen blijven ondersteunen,” besluit Lise
Arcoite.
Geschreven door Wiljan Broeders. Contactpersoon: Lise Arcoite, Geriafit Fysiotherapie, 06-21997753, lise@geriafit.nl

VAN ALLES WAT
DAMESKOOR TERHEIJDEN
Wij betreuren het onverwachte overlijden
van ons trouwe koorlid JOPIE SCHORMANS op 30 maart 2020 in de leeftijd van
76 jaar. Zij zong al sinds februari 1983 als
sopraan in ons koor.
Wij zullen haar missen.
Wij konden haar als koor, door de richtlijnen van het RIVM, helaas niet de uitvaart
geven die zij verdiend had.
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Te zijner tijd zullen wij haar in onze Antonius Abtkerk herdenken.
Dameskoor Terheijden

BERENJACHT WAGENBERG
Op zondag 5 april zijn wij, Amber (16) en Melissa (12), op berenjacht gegaan door Wagenberg. Van de beren die we tegen
zijn gekomen hebben we foto’s gemaakt. In de foto vindt u vele
van deze beren in een grote collage bij elkaar. Toch nog iets
leuks in deze rare en onwerkelijke tijd.
Met vriendelijke groet, Amber en Melissa

SENIORWEB TERHEIJDEN BIEDT
ONDERSTEUNING ‘ONLINE’

Door alle maatregelen als gevolg van het coronavirus kunt u
(tijdelijk) niet terecht in de Huiskamer (voormalige pastorie)
aan de Hoofdstraat 2 Terheijden voor het wekelijkse spreekuur
‘DIGITALE VRAAGBAAK’, een samenwerking tussen Surplus
Welzijn en SeniorWeb Terheijden.
De vrijwilligers van dit spreekuur zijn wel ‘online’ bereikbaar
als u vragen hebt over het gebruik van mobiele telefoon, smartphone (ook iPhone), tablet (ook iPad), het videobellen (o.a. Facetime, Skype, Duo en Clickdoc), e-mail etc.
Andere vragen of problemen b.v. het gebruik van laptop / PC,
e-reader of omgaan met de digitale wereld / overheid (DigiD)
zijn ook welkom. Echter, het kan zijn dat deze vragen een wat
langere beantwoordingstijd kosten.
U kunt uw vragen stellen via seniorwebterheijden@gmail.com
(bij voorkeur) of 06 22324517 (houd er rekening mee, dat dit
telefoonnummer op beperkte tijden bereikbaar is).

FOTOGROEP PERSPECTIEF EN
CORONAVIRUS

Ook Fotogroep Perspectief is gebonden aan de oproep om
‘social distance’ op te volgen. De clubavonden zijn geannuleerd
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Wil jij ook iets schrijven voor
‘Corona. Wat nu?’ (zie blz. 2 - 5)?
Mail je bijdrage naar
liesbeth@rondomdetoren.nl

omdat het gebouw in ‘lock down’ is. Los daarvan: de clubavonden worden altijd bezocht door meer dan drie leden. Dus.... dat
betekent inventief te werk te gaan. Men heeft besloten de Foto
van de Maand digitaal te kiezen. Elk lid kon drie foto’s insturen,
waarvan een collage gemaakt werd. De collage werd iedereen
toegestuurd en men kon een stem uitbrengen op de foto van
zijn/haar voorkeur. De foto die hierdoor uit de bus kwam als
Foto van de Maand, is de foto van Kees van Gils. Kees heeft de
foto gemaakt tijdens de verrassingsfototocht naar Drunen in
december jl. In Drunen vonden
de Charles Dickens-festiviteiten plaats. Een mooie gelegenheid om daar sfeervolle foto’s
te maken. Heeft u ook interesse in fotografie en vindt u het
leuk om met een groep te gaan
fotograferen? Dan kunt u contact opnemen met onze club
via secretaris@fotogroepperspectief.nl.

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. Vanwege de tijdelijke sluiting van de studio’s van Omroep Drimmelen is deze aflevering opgenomen op
locatie.
Puur natuur
Ook al zijn het wat sombere thuis-blijf-dagen, de lente komt er
toch echt aan. En ook thuis kun je nu genieten van de natuur in
onze gemeente. Marcel Raafs maakte onlangs namelijk prachtige
beelden van onze mooie natuur in het broedseizoen. Hij on-
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dersteunt deze beelden met ingesproken
teksten over de bijzonderheden in onze
natuur.
Van verleden naar heden - deel 2
Stuivezand Made
Zoals beloofd zenden wij vanaf deze
week een nieuwe aflevering uit van onze
rubriek ‘Van verleden naar heden’. Omroep Drimmelen ging en gaat namelijk
samen met u weer even terug naar het
verleden in de diverse kerkdorpen van
de gemeente Drimmelen. Ook voor deze
2e aflevering over Stuivezand Made ging
onze cameraman Ad van Dijk in gesprek
met Jos Kooiman, die heel wat bijzonderheden weet te vertellen over de prachtige foto’s van Stuivezand vroeger en nu.

Muziek in de regio - Popkoor Con
Forza
Ook een nieuwe aflevering van onze rubriek ‘Muziek in de regio’. U kunt dit keer
kijken en luisteren naar Popkoor Con
Forza o.l.v. Erik van Vught met het spetterend gezongen lied ‘The greatest Show’.
Zij traden dit jaar op in Onze Kerk in
Hooge Zwaluwe tijdens de serie ‘Muziek
op de 2e zondag van de maand’.

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, came-

ramensen, 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 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.

Aldus schreef schoolmeester en secretaris Waelput in de feestgids van het 60-jarig bestaan in 1951.
Een van de initiatiefnemers voor de oprichting was Jos Biestraten. Hij werd de
eerste voorzitter. Biestraten was landbouwer op het tegenwoordige adres
Brouwerijstraat 15-15a. Daar heeft een
eeuwenoude boerderij gestaan met een
grote woning langs de straat.
En dan was er Janus van Alphen, zijnde de
eerste dirigent. Hij was vanuit Made in het
voorjaar van 1891 op Wagenberg komen
wonen in het huis D203, nu ter plaatse
van Brouwerijstraat 36-36a. Daar was
een ‘bierhuis’ zoals een café toen werd
genoemd. De naam van dat café was toen
“Hof van Holland”.

EN TOEN GEBEURDE...
HARMONIE “ONZE VRIJE
UREN”
Oprichting

Oud nieuws over de Wagenbergse harmonie is niet alleen te vinden in de programmaboekjes van haar 60-, 75- en
100-jarig bestaan, maar ook in oude kranten die digitaal te bekijken zijn op www.
delpher.nl. Allerlei leuke berichtjes zijn
daarin gevonden en zullen in Rondom de
Toren opnieuw te lezen zijn.
Muziek en toneel waren vroeger in veel
dorpen goed te combineren. In Terheijden
heette de uit 1858 daterende harmonie
“Vereeniging tot beoefening der tooneelen toonkunst”. En de Madese fanfare “Aurora” gaf ook toneelvoorstellingen. Deze
vereniging was op 24 juli 1887 in Wagenberg te gast. Daar vond een nationaal
handboogconcours plaats dat werd georganiseerd door de handboogschutterij
“Les Taxandres”, die toen 25 jaar bestond.
Hierover is te lezen in de vorige Rondom
de Toren.
In 1891 werd door enkele van de ‘voornaamste’ inwoners van Wagenberg het
plan opgevat om ook muziek te gaan maken en aan toneel te doen. Leden van het
kerkkoor en de toenmalige zangvereniging gaven gehoor aan de oproep voor de
oprichting van een fanfare. Er werd geld
ingezameld, de instrumenten werden aangeschaft en de harmonie was geboren.

Op 12 juli 1891 werd O.V.U. opgericht en
dit heugelijke nieuws werd in de krant bekendgemaakt. Daarbij werd vermeld dat
“ons pas opgericht fanfaregezelschap, gevestigd in het Hof van Holland alhier” als
naam kreeg: “Onze vrije uren”.
Deze naam was voorgesteld door het bestuurslid Rumoldus Haagh. Hij was leerlooier en woonde ter plaatse van Dorpsstraat 69-71.
Johan van der Made

POLITIEK
LIJST HARRY BAKKER WIL
VOORUITGANG IN HAVEN
TERHEIJDEN

Ik zit alweer op de helft van mijn eerste
raadsperiode en is het alweer 2 jaar geleden dat ik mijn eerste mediastuk schreef.
Nog steeds loop ik vaak door het dorp.
Er is ondertussen wel een hondje bijgekomen dat met mij meeloopt.
Trots
Trots ben ik op de mooie gemeente
waarin ik woon. Ik loop nog vaak langs
de haven. Een haven waar al veel over
gezegd en geschreven is. Lijst Harry Bakker is trots op de haven van Terheijden,

16

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

jaargang 43 nummer 1035

die er altijd sfeervol bijligt. Jaarlijks hoogtepunt is de aankomst
van de boot van Sinterklaas waar kinderen, ouders en overige belangstellenden op de kade staan om de goedheiligman en
zijn Pieten in te halen. We hopen dat dit nog lang mag blijven.
Toeristisch is Drimmelen veel op de Biesbosch gericht. Wij zijn
ervan overtuigd dat de haven veel meer toe zou kunnen voegen
voor Terheijden. Er liggen mooie plannen, maar de uitvoering die
stokt helaas nog. Zo hopen wij straks de foodtruck van Sovak
weer terug te zien en dat er bijvoorbeeld verhuur van fietsen
en bootjes komt. De haven is samen met de Schans en molen
misschien wel het mooiste stukje van Terheijden. Hij verdient
dus meer aandacht dan nu. Dat we op termijn mogelijk de haven afstoten betekent niet dat we nu niet moeten investeren,
want stilstand is achteruitgang en dat verdient deze haven niet.

Visker Keukens
Bredaseweg 53
4844 CK Terheijden
076 593 49 49
info@viskerkeukens.nl
www.viskerkeukens.nl

Pontje
Het afgelopen jaar had het pontje met de nodige mankementen
te kampen. Dit jaar is het pontje nog niet in de vaart vanwege
de coronacrisis. Er is al geruime tijd geleden budget beschikbaar
gesteld voor vervanging en verduurzaming.We hopen dat de gemeente dit snel oppakt, samen met de stichting Heen en Weer
en de schippers van het Markpontje die ons altijd op een fantastische manier overzetten.Wij willen dus graag resultaat zien van
al die euro’s die gereserveerd zijn voor de haven. Niet in studies,
vergezichten en uren, maar in kwaliteit, aantrekkelijkheid, 24/7
waterzuivering d.m.v een Seabin en veiligheid.
Dat verdient dit mooie dorp!
Ankie van Wezel, namens Lijst Harry Bakker

KERKEN
EN WEG IS DE VANZELFSPREKENDHEID
Een overzicht van activiteiten en vieringen in de Vijf
Heiligen Parochie. Wat we wel en wat we niet doen.

Klant:

Visker Keukens

Ontwerp

14918kims

Verkoper:

Femke Bisschop

Datum:

9/4/19

Fijne Koningsdag!

Het voelt steeds opnieuw gek en heel
tegendraads om activiteiten, vieringen,
groepsbijeenkomsten, huisbezoeken
door te strepen in onze agenda’s.
En juist als kerk zou je graag iedereen
bij elkaar willen hebben om te vieren tegen de klippen op, want
hoe anders zouden wij ons hopen, geloven en liefdevol zorgen
en omgaan met elkaar voeden?
Toch: het kan en het mag niet!
Straks ook niet: waar er twee of drie in mijn Naam bijeen zijn…
En als je dat wel doet, bewaar dan in Gods Hemelsnaam de
voorgeschreven afstand!
Ook wij als kerk hebben ons te verbinden met alles en iedereen
om ons heen. Maar, het zij gezegd en beleefd: vreemd, ongekend
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en tegendraads is het wel.
De verantwoordelijkheid die wij op ons
nemen om vieringen en pastorale activiteiten van de agenda te halen, kunnen
wij inbedden in richtlijnen die wij keer op
keer van het bisdom Breda en de Nederlandse Bisschoppenconferentie ontvangen.
Het is goed om dat te beseffen, want de
kerk, de pastorale activiteiten en de vieringen zijn niemands particuliere bezit.
En wat wij hier in de Vijf Heiligen Parochie doen en niet doen loopt dan ook in
hoofdlijnen in de pas met wat gedaan en
niet gedaan wordt in andere parochies.
Aan die afspraak zijn wij gehouden om
elke willekeur voor te zijn. Daarbij zij wel
aangetekend dat elke parochie naar bevind van zaken en mogelijkheden en middelen daarin wat eigens kan doen of niet
doen.
Inmiddels is de regelgeving rond samenscholingen nog verder aangescherpt. U
begrijpt dat dit grote gevolgen heeft voor
wat wij wel en niet kunnen en mogen
doen.
Meer informatie krijgt u in de komende
weken via Rondom de Toren, ‘t Carillon, website en nieuwsbrief. Meld u hier
voor aan via info@naardekerk.nl, mocht
u hem nog niet tweewekelijks ontvangen.
Dit is wat wij op dit moment aan u kun-

nen laten weten.
Wat ons verder nog te wachten staat aan
ontwikkelingen en nodige maatregelen, is
nu nog niet te overzien. Wij houden u op
de hoogte en wensen u alle goeds naar
lijf en ziel!
Namens allen die de dagelijkse gang van
het pastoraat verzorgen in de Vijf Heiligen
Parochie: Pastor Gerard Oostveen

GEMEENTE
GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
De Luisterlijn

In deze turbulente tijden van corona en
‘sociale afstand’ zijn er veel inwoners die
vragen hebben, zich zorgen maken of alleen voelen. De Luisterlijn is dag en nacht
beschikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat en mail. Door
te luisteren helpen onze 1.500 vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en verdriet
(even) het hoofd te bieden. Met jaarlijks
bijna 500.000 oproepen, en ca. 300.000
gesprekken, is de Luisterlijn al meer dan
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60 jaar de grootste organisatie in Nederland die met goed opgeleide vrijwilligers
sociale en emotionele steun op afstand
biedt. De Luisterlijn is een landelijke organisatie en valt onder de Wmo en het
ministerie van VWS.
Dus heeft u hulp nodig? Zoek contact!
- Voor (medische) vragen en voor richtlijnen met betrekking tot het coronavirus:
RIVM: 0800-1351.
- Een luisterend oor bij angst, eenzaamheid, zorgen: De Luisterlijn (24/7 bereikbaar): 0900-0767 (normaal tarief).
Chatten via www.deluisterlijn.nl.
Voedselbank

De voedselbank in Oosterhout en het
uitdeelpunt daarvan in Made zijn nog gewoon open. We kregen daar vragen over,
maar de mensen kunnen daar nog steeds
hun pakket ophalen. Wel hebben ze
maatregelen getroffen in lijn met de adviezen van het RIVM. Op de website van
de voedselbank staat een update waarin
deze maatregelen benoemd zijn en de
website wordt dagelijks bijgehouden. Kijk
voor meer informatie daarom ook op
https://voedselbankoosterhout.nl.
Coronapraat: online initiatief voor
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kinderen van het Centrum voor Jeugd en Gezin
Ook op kinderen heeft corona
een grote impact. Wat gebeurt
er met hén in deze crisis, is er
nog wel genoeg eten in de winkels, mogen ze nog wel naar
opa en oma toe? En wat gebeurt er als papa of mama ziek
wordt, of het kind zélf? En wat
doet al dat thuis zijn met je? Het Centrum voor Jeugd en Gezin
biedt kinderen een luisterend oor en coaching. Ouders kunnen hun kinderen hiervoor opgeven. Kijk voor meer informatie
op www.cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/nieuws/item/coronapraat-gaat-van-start.
Groen onderhoud
De gemeente Drimmelen
werkt voor het groenonderhoud samen met Sociaal Werkbedrijf MidZuid. Door alle coronamaatregelen onderhoudt
MidZuid het groen nu met veel
minder mensen dan normaal.
Nu de lente weer is aangebroken en de natuur weer begint te groeien en bloeien, kan het
zijn dat ze het daardoor minder goed bij kunnen houden dan
u normaal van hen gewend bent. Ze zetten nog steeds elke dag
de schouders eronder, maar vragen om uw begrip voor deze
situatie.
Heeft u vragen over het groenonderhoud in uw omgeving? Kijk
dan eens op de site www.drimmelen.midzuid.nl of neem contact
op door een e-mail te sturen naar wijkonderhouddrimmelen@
midzuid.nl.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Wagenberg, Kerkstraat 11A (4845 EC) (W-2020-0160): Het
plaatsen van een container. Ingekomen d.d. 20-03-2020.
Terheijden, nabij Haven 1 (4921 KV) (W-2020-0172): Het kandelaberen van 6 treurwilgen nabij de haven. Ingekomen d.d. 2403-2020.
Terheijden, nabij kruising Kanaaldijk Bergen (4921) (W-20200180): De bouwplaats t.b.v. conservering stalen onderdelen
Markkanaal. Ingekomen d.d. 27-03-2020.
Wagenberg, Dorpsstraat 35 (4845 CC) (W-2020-0182): Het onderhoud aan het dak. Ingekomen d.d. 29-03-2020.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wagenberg,Vlasselt 42A (4845 EW) (W-2020-0107): Het intern
wijzigen van de woning. Besluitdatum: 23-03-2020.
Terheijden, Ruitersvaartseweg 1 (4845 PH) (W-2019-0859): De
nieuwbouw van het kleedkamergebied van SV Terheijden. Besluitdatum: 27-03-2020.
Verlengingsbesluit
Wagenberg, Meulenpad 13 (4845 PP) (W-2019-0776): Het oprichten van een bedrijfshal. Besluitdatum: 19-03-2020.
Terheijden, Haven (4844 DB) (W-2020-0069): Onderhoudswerkzaamheden aan de haven in Terheijden. Besluitdatum: 2603-2020.
Wagenberg, Hoevenseweg 4 (4845 PD) (W-2020-0010): De uitbreiding aan de woning. Besluitdatum: 26-03-2020.
Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (mer)
Terheijden, Moerdijkseweg 1 (4844 PC) (W-2019-0791): Het
wijzigen en uitbreiden van de melkrundveehouderij met 35
melk- en kalfkoeien en 31 stuks vrouwelijk jongvee. (Omwb
zaaknr.20010397). De voorgenomen en hiervoor genoemde activiteit heeft geen Mer opstelplicht. Besluitdatum: 31-03-2020.
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HAVEN TERHEIJDEN
KRIJGT KWALITEITSIMPULS
De geplande verkoop van de haven,
zoals beschreven
staat in de Toekomstvisie Haven
Terheijden
van
2017, laat nog even
op zich wachten.
Met alle ontwikkelingen rondom het
project ‘Dijkverzwaring’ (vanuit het waterschap) nam het college van Drimmelen eerder al het besluit om de verkoop
voorlopig uit te stellen. Dit vanwege de
onzekerheden die deze dijkverzwaringsplannen met zich meebrengen. Eén ding
wordt echter niet langer uitgesteld: de
haven krijgt dit jaar een grondige opknapbeurt.

Aanpak
De gemeente Drimmelen heeft uitgebreid overleg gehad met de watersportvereniging en havenmeester ter plaatse
om tot een goed plan van aanpak te komen. Samen zijn de genoemde partijen diverse keren in de haven gaan kijken en op
basis van die bezoeken en overleggen is
de lijst met onderhoudswerkzaamheden
opgesteld.
Geplande werkzaamheden
De geplande werkzaamheden richten

zich vooral op veiligheid en duurzaamheid. Het uitgangspunt is dat mensen de
haven veilig kunnen blijven betreden en
het geheel er aantrekkelijk uitziet voor
ligplaatshouders en bezoekers. Zo komt
er op de lange drijvende steiger een hek
met een pinslot, zodat er meer controle
is over de toegang tot de steiger.
De verlichting van de lange steiger wordt
voorzien van een nieuwe coating/verflaag
en krijgt daarmee een upgrade. De knotwilgen langs de oever van de lange steiger
worden gesnoeid en van de korte drijvende steiger worden de houten palen vervangen door stalen palen. Verder worden
ook de fietsbeugels op de kade opnieuw
voorzien van een coating/verflaag en de
verharding bij de toegangen van de drijvende steigers wordt opnieuw bestraat.
Een goede basis voor de toekomst
Wethouder Lieke Schuitmaker licht toe:
“Ik ben blij dat de haven in Terheijden een
opknapbeurt krijgt. Op deze manier doen
we recht aan dit mooie stukje Terheijden
en zorgen we dat de gebruikers, bezoekers en vissers in de haven op een veilige
manier kunnen genieten van al het moois
dat deze plek te bieden heeft. Bovendien leggen we nu ook een goede basis
voor de toekomst, zodat de haven, na alle
werkzaamheden rond de dijkverzwaring,
op een goede manier verder kan in handen van een nieuwe eigenaar.”
Planning
De aanbestedingsprocedure voor de
werkzaamheden is gestart. Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure en
de gunning kan de aannemer aan de slag
en de benodigde materialen bestellen. De
verwachting is dat de werkzaamheden
ongeveer half mei 2020 kunnen starten
en 6 tot 10 weken zullen duren. Dat is
mede afhankelijk van de levertijd van de

benodigde materialen. Ongeveer halverwege juli 2020 zou het onderhoud dan
klaar zijn.

BEELDSCHERMGEBRUIK
TIJDENS CORONACRISIS
Door de maatregelen
rondom het coronavirus moeten we allemaal zo veel mogelijk
thuis blijven. We werken thuis, we krijgen
thuis les en veel activiteiten buitenshuis zijn komen te vervallen.
We brengen daardoor allemaal veel tijd
door achter onze beeldschermen en dat
brengt weer andere risico’s met zich mee.
Lichamelijke klachten bijvoorbeeld, maar
ook bestaat de kans om helemaal op te
gaan in de digitale wereld en daardoor

een verslaving te ontwikkelen. We moeten allemaal wennen aan de huidige situatie en moeten op zoek naar alternatieve
manieren om ons (school)werk te kunnen
blijven doen en met anderen in contact
te blijven. Hoe kun je in deze situatie nu
het beste omgaan met je beeldschermgebruik? En hoe kun je daar als gezin een
goede balans in vinden? Novadic-Kentron
heeft een paar tips opgesteld.

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.
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