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LINTJESREGEN
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN

Op vrijdagochtend 24 april ontvingen vier vrijwilligers uit evenveel dorpen binnen de gemeente Drimmelen een telefoontje
van burgemeester Gert de Kok met de mededeling dat ze een
Koninklijke Onderscheiding krijgen. Vanwege de coronacrisis is
het namelijk niet mogelijk de lintjes persoonlijk op te spelden.
De daadwerkelijke uitreikingen zullen op een later moment
plaatsvinden. De vier mogen zich na vrijdag lid noemen in de
orde van Oranje-Nassau. Het betreft o.a.:
Addy Janssens uit Wagenberg
De heer Addy Janssens uit Wagenberg is sinds 1994
een actieve vrijwilliger. Hij is sindsdien secretaris van
een wijnclub en hij werd ook actief binnen de kerkelijke gemeenschap. Zo is hij onder andere secretaris van de Heilige Gummarusparochie, van Stichting Behoud Gummaruskerk en van
Gummarus Goes
Different waar hij
GEZONDHEID
acties organiseert om fondsen
Algemeen noodnummer		
112
te werven voor het onderhoud
Huisartsenpost Oosterhout
0162 - 435 000
van de kerk. In 2012 startte
Tandarts (buiten werktijden)
0162 - 424 024
de heer Janssens als bestuursPastorale zorg			
06 - 514 900 11
lid van de Stichting DorpsBloedafname Terheijden		
Hoofdstraat 2
raad Wagenberg. Later werd
				
ma. - vr. van 8.30 - 10 u
hij voorzitter van Harmonie
Bloedafname Wagenberg		
Dorpsstraat 58a
Onze Vrije Uren te Wagenberg.
				
ma. en do. 9 - 10 u
Naast deze activiteiten is de
Apotheek Terheijden		
076 - 593 4300
heer Janssens collectant voor
Service apotheek Wagenberg
Dorpsstraat 58a
de Brandwondenstichting, haalt
				
na contact apotheek Made
hij het oud papier op en orga				
ma. - vr. 8.15 - 10 u
niseert hij de jaarlijkse kermis
Surplus Welzijn Terheijden		
Raadhuisstraat 2c
in Wagenberg.
				www.surpluswelzijn.nl
Annetti Schaap-De Jongh uit Terheijden
Maatschappelijk werk		
076 - 502 7788
Al ruim 54 jaar is mevrouw Annetti
spreekuur		
di. 9 - 10 u
Schaap-De Jongh uit Terheijden vrijwilliSociaal Raadslieden Werk		
076 - 502 7788
ger. Ze begon in 1966 als vrijwilliger bij
spreekuur		
di. & do. 9.30 - 11 u
de Vijf Heiligen Parochie in Terheijden,
contact			sociaalraadslieden@		
waar ze medeoprichter was van het jeugd				surpluswelzijn.nl
koor Traaise Flierefluiters (later SingfoSchuldhulpverlening		
076 - 502 7788
nie). Ook is ze sinds 1989 gastvrouw
Juridisch spreekuur Terheijden
1e en 3e ma. 17 - 18 u
en administratief medewerker binnen
				Raadhuisstraat 2c
de paSWO				
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rochie. In 2002 was ze geduPOLITIE
rende twee jaar lid van de resAlgemeen nummer		
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tauratiecommissie Werk aan de
Politie Zeeland/West-Brabant
0900 - 8844
Kerk en van 2012 - 2019 was
				www.politie.nl
ze lid van de werkgroep Eerste
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L. Brooimans & D. Sjardijn
Heilige Communie. Sinds 2016
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ma. - vr. 13 - 16 u, za 10-15 u
Buiten de parochie is mevrouw
Ophalen afval Terheijden groen: elke woensdag, grijs: 20/05
Schaap-De Jongh tot 1992 vrijWagenberg groen: elke vrijdag, grijs: 22/05
williger geweest bij de KorfbalOphalen oud papier Terheijden 13/05, Wagenberg 15/05
vereniging SV Terheijden
Ophalen plastic
Terheijden 13/05, Wagenberg 15/05
en organiseert ze mede de
OVERIGE
vijfjaarlijkse reünie van de baBibliotheek Terheijden		
di.- wo.15 - 17 u, vr.15-19.30 u
Woonvizier			
0162 - 679 800
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EN TOEN GEBEURDE...
HARMONIE “ONZE VRIJE UREN”
Harmoniezaal

Na de oprichting van O.V.U. in de zomer van 1891 kreeg kastelein Van Alphen van de gemeente een vergunning voor de verkoop van sterke drank in de “twee beneden voorkamers”. Daar
kwam de nieuwe muziekvereniging wekelijks samen en behalve
een Wagenbergs biertje van brouwerij De Zon zal men ook
graag wel een borreltje willen drinken.
De naam van het café “Hof
van Holland” zal al snel zijn
veranderd in “Café De Harmonie”, ook wel “Harmoniezaal” genoemd. In 1932
werd de tapvergunning overgeschreven van de weduwe Van
Alphen op “Cornelis Vermeulen, herbergier te Wagenberg,
die haar sinds geruimen tijd
in de uitoefening van het bedrijf verving”. En speurend in
de bevolkingsregisters van de gemeente Terheijden zien we dat
eind 1907 Cornelis Vermeulen met zijn jonge gezin daar al was
komen wonen. In een gemeentelijke vergunning uit 1961 werd
ook melding gemaakt van de 2 voorkamers.

WWW.RONDOMDETOREN.NL

WWW.FACEBOOK.COM/RONDOMDETOREN

De familie Vermeulen is hier caféhouder geweest tot 1970.
Ieder jaar vlak voor de Wagenbergse kermis hielpen de muzikanten het biljart uit het café dragen, omdat dan de dansvloer
gelegd moest worden. Dit vertelde Cees Vermeulen in 2006 in
Rondom de Toren. De laatste kastelein was J. van Gurp. Gedurende 80 jaar heeft daar de “Harmoniezaal” bestaan. Daarna is
het pand gesplitst in 2 woningen en nr. 36a heeft nu de heel
toepasselijke IN HARMONIE boven de voordeur.

Vanaf 1971 is “het clubhuis”, zo schreef secretaris Gerard Damen bij het eeuwfeest van O.V.U., gevestigd in café “Nicortiny”,
nu bekend als “Bij Bas”. Aldaar is dus volgend jaar de tweede
Wagenbergse “harmoniezaal” al een halve eeuw gevestigd.
Johan van der Made
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VAN ALLES WAT
VAN BAILEYBRIDGE TOT LINIECROSSER
Bevrijdingsverhalen uit de gemeente Drimmelen

Het Bevrijdingsfestival op
dinsdag 5 mei kan (zoals
eerder gemeld) niet doorgaan.
Drimmelen Connect biedt die
dag een alternatief: een film
over de bevrijding van de gemeente Drimmelen. De opnamen werden gemaakt nog net
voor de coronacrisis en Omroep Drimmelen gaat de film
op Bevrijdingsdag uitzenden op de oneven uren.
Spoor van de bevrijders
In de film volgt Eline Kimmel
het spoor van de bevrijders
en ze start bij de brug over
het Markkanaal bij Ter Aalst/
Het Kopske. Begin november
1944 lag daar een zgn. Baileybrug, aangelegd door de 1e
Poolse Pantserdivisie. Vanaf dat
punt trokken de soldaten naar
het noordwesten, naar de kernen van de huidige gemeente
Drimmelen. Eline volgt de route van de Poolse bevrijders door
de dorpen die nu deel uit maken van de gemeente Drimmelen.
Onderweg bezoekt ze plaatsen die een grote rol speelden bij de
bevrijding en komt uit bij het monument van de Liniecrosser in
Lage Zwaluwe. De film kreeg als titel mee “...van Baileybridge
tot Liniecrosser” en als subtitel ‘’Bevrijdingsverhalen uit de gemeente Drimmelen.’’
Bijdragen
Deze film kwam tot stand met steun van ‘Samen aan de Slag’
van de gemeente Drimmelen. Bijdragen werden geleverd door
Heemkundekring De Vlasselt, Heemkundekring Made & Drimmelen en Erfgoedvereniging Heerlijkheid Hooge en Lage Zwa-
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luwe. Mariëlla Huijgens-Steenbergen
schreef het script en voerde de regie,
het camerawerk is van Janwillem van der
Vlies en Gerrit Reniers. Bijgaande foto’s
zijn beschikbaar gesteld door Johan van
der Made.
Uitzending
Op dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) zendt
Omroep Drimmelen de film uit (lengte
22 min.) op de oneven uren, vanaf 1.00
uur ‘s nachts tot en met 23.00 uur.

WIST JE DAT…………..
Kleinecoronahulp.nl
Het coronavirus zet de samenleving op
z’n kop. We kunnen de deur niet meer
goed uit, niet meer bij elkaar op bezoek
en boodschappen doen kan een spannende onderneming zijn. Vooral de kwetsbaren in de samenleving kunnen op dit moment wat extra hulp gebruiken.
Gelukkig zien we dat mensen voor elkaar
klaar staan. Wil jij ook anderen helpen?
Maar heb je daar wat financiële ondersteuning bij nodig? Dan helpen wij jou!
Via de site www.kleinecoronahulp.nl kun
je een bijdrage aanvragen voor je initiatief.
Geef aan wat je van plan bent, voor wie
en wat je van ons nodig hebt. We geven
een bijdrage van maximaal € 2.500, -.

OVER DE DILEMMA’S DIE
ONTSTAAN BIJ HET VRAGEN OM EN HET GEVEN
VAN HULP

Ook en juist in deze tijd valt het op dat
mensen heel sociaal zijn en elkaar willen
helpen als het allemaal wat moeilijker is.
Vrijwillig iets willen doen voor, met en
samen met anderen willen nu nog meer
mensen dan anders. Het aanbod is groot,
de vraag iets minder.
Het is fijn om iets te kunnen doen en te
betekenen voor anderen. Dat geeft je een

goed gevoel.
Het is moeilijker om iets te vragen aan
anderen: dat geeft een minder prettig
gevoel. We zijn immers opgevoed met
het idee dat je zoveel mogelijk zelf moet
doen, niet afhankelijk moet zijn en dat als
je iets ‘gekregen’ hebt, je ook iets terug
moet doen. Je bent je gelijkwaardigheid
kwijt en het brengt je in verlegenheid.
En toch vinden we het ook wel fijn wanneer er mensen zijn die onvoorwaardelijk
iets voor ons willen doen of iets willen
betekenen. Maar dat is iets anders dan er
om te vragen. Daarnaast is het ook lastig om te bedenken waar je hulp bij nodig hebt: je doet het zoveel mogelijk zelf,
ook al gaat het wat moeilijker, langzamer,
onhandiger et cetera. Of je doet het dan
maar een keertje niet.
Tips voor vragers:
- Besef dat je een ander blij maakt, hij kan
iets voor jou doen en dat geeft hem een
fijn gevoel.
- Weet dat de ander altijd ‘nee’ kan zeggen op je vraag wanneer hij het niet wil
doen.
- Je kunt iets terug doen, misschien voor
degene die iets voor jou doet, maar misschien ook voor iemand anders. Wat vind
je leuk om te doen, waar ben je goed in?
- Vertel de ander wat je bezwaarlijk vindt.
Bijvoorbeeld: ‘dan moet je voor mij helemaal naar de winkel rijden”. En kan de
ander zeggen: ”maar ik vind het juist leuk
om te rijden en te winkelen, daar doe je
me dus een plezier mee”.
- Misschien heb je geen vraag, omdat je
gewend bent om alles zelf te doen, en om
het anders maar niet te doen of uit te
stellen. Je mag en kunt ook een ander iets
vragen waardoor jouw dag even net weer
wat leuker of gezelliger wordt.
- Ook altijd leuk om elkaar tips te geven:
‘pas een leuk boek gelezen, film gezien’
enzovoorts. Datgene wat jouw leven leuk
maakt, kan dat ook voor een ander zijn.
- Je doet jezelf een plezier wanneer je
hulp vraagt en aanneemt, de ander maakt
jouw dag ook weer wat prettiger.
Tips voor gevers:
- Besef dat het voor mensen lastig is om
te vragen. Zoek in het contact naar de
gelijkwaardigheid. De ander is niet zielig,
hulpbehoevend of lastig. Maar gewoon
een ander die een vraag heeft en ook heel
veel te bieden heeft.
- Maak duidelijk afspraken over wat je wel
leuk vindt om te doen en doe vooral geen
dingen die je niet leuk vindt om te doen,
daar zijn dan weer anderen voor. Bijvoorbeeld: ‘ik vind het leuk om te winkelen en
boodschappen te doen, maar een hond
uitlaten wil ik niet.’
Saamhorigheid kan alleen maar groter

worden als er gelijkwaardigheid is en niet
een kwestie van geven en nemen. De wereld bestaat niet uit hulpgevers en hulpvragers, wel uit mensen die met elkaar
iets willen doen en voor elkaar iets willen
betekenen.

PRAKTISCHE GIDS VOOR
ORGANISATIES DIE MET
VRIJWILLIGERS WERKEN

Waarom dit boek?
Een organisatie die met vrijwilligers
werkt, moet van alle markten thuis zijn.
Een gezond financieel beleid, anticiperen
op wet- en regelgeving, vrijwilligers aansturen en nieuwe vrijwilligers werven zijn
daar maar enkele voorbeelden van. En al
deze zaken worden opgepakt door mensen die vaak niet zijn opgeleid voor de
rol die ze vervullen. PEP heeft dit boek
geschreven met deze mensen in het achterhoofd.
Dit e-boek biedt je allerlei informatie,
kennis, hulpmiddelen en tools waarmee
je in korte tijd je organisatie kunt versterken en professionaliseren en zo efficiënter kunt werken aan een gezonde
bedrijfsvoering. Geschikt voor iedereen
binnen vrijwilligersorganisaties, vrijwilligerscentrales en gemeenten die bezig is
met het implementeren van vrijwilligersbeleid, of wie daar aan een hbo-opleiding
bij betrokken is als docent of student.
Waar kun je dit vinden: www.pep-ebook.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.
Voedselbank - Uitdeelpunt Made

6

jaargang 43 nummer 1036

Ondanks de coronamaatregelen is de voedselbank in Oosterhout en het uitdeelpunt daarvan in Made nog gewoon open.
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 zijn benoemd. Wij gingen een kijkje
nemen bij het uitdeelpunt en spraken er met vrijwilligster Ine
van den Einde.
Op berenjacht

In het hele land staan duizenden beren achter het raam. In de
gemeente Drimmelen zijn meer dan 250 beren aangemeld en
het zijn er ongetwijfeld veel meer. De kinderen kunnen daardoor in deze coronaperiode op berenjacht als ze even een wandelingetje maken. Wij gingen ook op berenjacht en troffen er
zelfs een levensgrote beer aan, die ook nog naar ons zwaaide.
Ga je mee op berenjacht?
Corona en ouderenzorg april 2020
Regelmatig plaatst de gemeente een update over het coronavirus en de gemeente Drimmelen online. Omdat niet iedereen
online actief is, plaatsen wij het filmpje uit de vorige update van
april nu in onze uitzending. Hou afstand, hou contact en hou vol!
Burgemeester Gert de Kok zegt het regelmatig en ging kijken
bij de Ganshoek in Lage Zwaluwe hoe het zit met ‘hou contact’.
Hij sprak met Ageeth, een van de medewerkers, en mevrouw
Klaassen, een van de bewoners.
Omroep Drimmelen Kids in tijden van Corona

Ook voor ons team van Omroep Drimmelen Kids zijn vanwege
het coronavirus alle opnames stil gelegd. Met alle voorschriften
in het achterhoofd maakten ze nu toch een nieuwe opname.
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Natuurlijk ver uit elkaar en Yana zelfs per
telefoon vanwege de afstand. Hoe gaat
het nu eigenlijk met ze en missen ze de
school en andere activiteiten? Wat doen
ze nu de hele dag en maken ze zich zorgen? In deze aflevering vertellen ze er
over. Wat zij vertellen zal zeker herkenbaar zijn voor andere kinderen uit onze
gemeente.
Zit-gymles vanuit De Wijngaerd

Bewegen is belangrijk, zeker in deze tijd
van veel thuis zitten. Surplus trok er daarom op uit naar de tuin van verzorgingshuis De Wijngaerd in Made en bracht
daarmee de gymles naar hen toe. Vanaf
hun balkon of achter het raam konden
de bewoners gezellig mee doen aan hun
zit-gymles en zo in beweging komen. Een
welkome afwisseling nu de bewoners grotendeels binnen zitten en geen bezoek
kunnen ontvangen.

KINDERHULP
COLLECTEERT DIGITAAL
Voor school- en speelmateriaal

hulpverleners blijkt dat meer dan 40 procent zich vooral zorgen maakt over thuisscholing en ontspanning van de kinderen
uit deze gezinnen. In de afgelopen weken
zag het fonds al een explosieve stijging
van het aantal aanvragen voor school- en
speelmateriaal, zoals een fiets, (educatief)
speelgoed of een laptop. En dat is juist nu
dus harder nodig dan ooit.
Het wegvallen van de collecteweek is een
flinke klap. Kinderhulp beraadt zich nog
op alternatieven samen met de andere
fondsen en Stichting Collecteplan, maar
heeft in de week van 20-25 april een digitale collecte gehouden. Het fonds, dat dit
jaar 60 jaar bestaat, hoopt dat dit succesvol is verlopen. Jan Wezendonk, directeur
van Kinderhulp: “In deze tijden is het nog
belangrijker dan ooit om de kinderen uit
gezinnen met een krappe beurs te ondersteunen. Ook om zo de druk en stress die
deze gezinnen ervaren iets te verlichten.”
1 op de 12 kinderen in ons land groeit op
in armoede. Ook zij verdienen een jeugd
zonder zorgen: gelijk te zijn aan vriendjes
of vriendinnetjes, ook een fiets en eens
nieuwe kleren te krijgen. Eindelijk een
dagje uit, een nieuw dekbed of tóch een
cadeautje van de Sint. Kinderhulp is er
voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede
opgroeien. En helpt ze, onvoorwaardelijk.
Zodat ook zij het gevoel hebben erbij te
horen en gelijke kansen krijgen voor de
toekomst. Net als ieder ander kind.
Ga voor meer informatie over Kinderhulp
en de collecte naar www.kinderhulp.nl.

ORANJEFONDS ONDERSTEUNT SENIORWEB

Wegens het coronavirus dat Nederland
in de greep houdt is de collecte, die van
20 tot 25 april gehouden zou worden,
opgeschort. Een flinke klap voor Nationaal Fonds Kinderhulp, omdat dit juist de
gezinnen raakt die financieel krap zitten.
Uit de stijging in aanvragen blijkt dat de
behoefte aan school- en speelmateriaal
groot is.
Hardwerkende ouders die hun baan
(dreigen te) verliezen, gezinnen die 24/7
op elkaar aangewezen zijn en kinderen
die thuis hun schoolwerk moeten doen.
Het is voor iedereen een stressvolle tijd
die vraagt om aanpassingsvermogen. Des
te meer geldt dat voor gezinnen die leven
rond het wettelijk minimum inkomen. Uit
onderzoek van Kinderhulp onder (jeugd)

Met een bijdrage uit het Oranjefonds kan
SeniorWeb Terheijden nog meer mensen helpen die vragen en of problemen
hebben met het gebruik van hun smartphone (iPhone), tablet (iPad), laptop/ pc,
e-reader of het omgaan met de digitale
wereld / overheid (DigiD). Vanaf februari bemensten drie vrijwilligers het gratis
inlooppunt ‘de Digitale Vraagbaak’ al, een
spreekuur op initiatief van Surplus Welzijn
Terheijden in samenwerking met SeniorWeb in de huiskamer aan de Hoofdstraat
2 in Terheijden (voormalige pastorie).
Echter, door de maatregelen als gevolg
van de verspreiding van het coronavirus
werd ook het inlooppunt gesloten. Geen
reden voor de vrijwilligers om hun hulp
en ondersteuning stop te zetten.
Zij zetten een online hulplijn op en gingen

‘thuiswerken’.
Al snel waren er praktische problemen
juist op het gebied van bereikbaarheid en
aanspreekbaarheid.

Gelukkig bood het Oranjefonds met hun
bijdrage uitkomst met hun project ‘versnelde aanvraagprocedure voor coronahulpprojecten.’ Met die uit dat project
verkregen bijdrage kon een laptop en een
smartphone worden aangeschaft zodat
de bereikbaarheid en aanspreekbaarheid
kon worden gezekerd.
Inmiddels heeft de online ondersteuning
er een initiatief bij gekregen. Het vele gebruik thuis van internet bracht een tekort
aan bijvoorbeeld laptops aan het licht.
Juist in kwetsbare gezinnen die niet zomaar een tweede laptop kunnen kopen.
Reden om een rubriek Vraag en Aanbod
op te zetten. Mensen die nog een ongebruikte laptop bezitten, kunnen deze
beschikbaar stellen aan anderen. Om te
zorgen dat de laptops werkend, veilig
en betrouwbaar worden overgedragen
wordt hulp verleend door Avans Hogeschool Breda.
Website: www.seniorweb.nl/terheijden,
e-mail: seniorwebterheijden@gmail.com
telefoon: 06 22324517.

ZOMERVERMAAK GAAT
NIET DOOR DIT JAAR
Na
de
m a a t re g e len van de
regering van
dinsdag 21
april waarbij
alle evenementen en
de daaraan gerelateerde activiteiten tot
1 september verboden zijn, heeft het bestuur van Stichting Zomervermaak voor
senioren uit Terheijden en Wagenberg besloten dat het zomervermaak 2020 niet
doorgaat. U zult het vertrouwde boekje
dan ook dit jaar niet in de brievenbus vinden. Alle activiteiten zullen waar mogelijk
verplaatst worden naar het volgend jaar.
Wij hopen u dan ook weer te kunnen begroeten bij het Zomervermaak van 2021.
Bij deze willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun tijd en inzet bij het organiseren van het Zomervermaak 2020.
Ook bedanken we de adverteerders die
door hun bijdragen mede het Zomervermaak mogelijk maken.
Namens het bestuur, voorzitter Nic van
Tienen.
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FOTO VAN DE MAAND

De foto van de maand
april van fotoclub Dinasa.
De fotograaf is Marianne
Achterbergh.

UITGAAN OP AFSTAND
GÉÉN OFFICIELE 4-MEI
VIERING IN TERHEIJDEN
Het 4-mei comité Terheijden heeft volgens de richtlijnen van de overheid moeten besluiten tot het volgende:
Bij de Vrijheidsmuur:
Op verzoek van de overheid géén groepsvorming, houd afstand!!!
Om 12 uur: de vlaggen worden halfstok gehesen, de Poolse en de Nederlandse. Er is gelegenheid bloemen te leggen, standaards zijn aanwezig vanaf 12.00
uur. Het signaal “Taptoe” zal op gepaste
afstand worden geblazen waarna 2 minuten stilte .
Om 20.00 uur worden de klokken geluid.
Alles is iets anders, maar wij blijven “DE
HELDEN “ gedenken.
4-mei comité Terheijden.

Foto: Gerard van Vugt, 2019

EXPOSITIE GEDICHTENWEDSTRIJD ‘75 JAAR VRIJHEID’ BIJ THEEK 5
Loop eens langs de bieb en
neem een kijkje bij onze
raamexpositie!
In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van
de Tweede Wereldoorlog.
Dat is 75 jaar geleden en
sindsdien leven we in vrijheid. Om dit te herdenken
en vieren, hebben basisschoolleerlingen uit de

gemeente Drimmelen meegedaan aan de
gedichtenwedstrijd ’75 JAAR VRIJHEID’.
De gedichten zouden in de bibliotheek
geëxposeerd worden, maar nu dat i.v.m.
de corona-maatregelen niet gaat, houden
we een leuke raamexpositie. Tot en met
5 mei hangen de gedichten voor het
raam bij Theek 5 Made.
Gedichtenbundel
Leerlingen van de groepen 7 en 8 van een
aantal basisscholen in de gemeente Drimmelen hebben tijdens een project van
bibliotheek Theek 5 prachtige gedichten
geschreven over ‘75 JAAR VRIJHEID’.
Sommige groepen hebben dat gedaan onder begeleiding van kinderboekenschrijver Eus Roovers.
De winnaars zijn door de leerlingen zelf
gekozen en worden op 5 mei bekendgemaakt via de Facebookpagina van Theek
5. Een mooie selectie van de gedichten
wordt daarnaast gebundeld in een gedichtenbundel en in de collectie van Theek 5
opgenomen.
Kom langs!
Maar eerst hangt de expositie met gedichten tot en met 5 mei voor het raam
bij Theek 5 Made. Loop dus gerust eens
langs de bieb, houd hierbij de RIVM-richtlijnen in acht en geniet van buitenaf van
de gedichten over ’75 JAAR VRIJHEID’.

JUBILEUMSERIE THEECONCERTEN 2020-2021
45 jaar theeconcerten in het Witte
Kerkje! Reden voor
een feestje.
Anders dan anders
Het zal echter een
ander feestje worden dan we ons hadden voorgesteld. Alle
corona-maatregelen moeten en willen we
in ieders belang strikt handhaven. Dat de
maatregelen lang gaan duren is duidelijk.
En omdat onvoorspelbaar is hoe dit verder zal gaan, hebben we helaas het besluit
moeten nemen om de geplande concerten in 2020 te laten vervallen. Dus jammer genoeg ook geen Amateurconcert
dit jaar en ook niet de speciale workshop
die we in gedachten hadden. Mensen op
1,5 meter afstand in het Witte Kerkje?
Dat werkt natuurlijk niet en zonder genoeg inkomsten kunnen we ook geen
concert aanbieden.
Het goede nieuws
We hebben goede hoop dat we in 2021
wel nog drie prachtige concerten kunnen
aanbieden, waardoor de 45ste serie alsnog een feestje kan worden.
De data in 2021 zijn: 17 januari, 7 fe-

bruari en 14 maart.
Blijf gezond, we gaan er dan samen iets
moois van maken!
Informatie
E-mail: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl, Website: ConcertenWitteKerkje.
com, Facebook: www.facebook.com/
TheeconcertenTerheijden

WE GAAN ONLINE!

Uitnodiging Bijeenkomst ‘Leven in
de Energiebrouwerij’

De vierde bijeenkomst ‘Leven in de Energiebrouwerij’ is vorige maand geannuleerd in verband met de verspreiding van
het coronavirus. Uiteraard hebben we
niet stil gezeten. Achter de schermen is
verder gewerkt aan de schetsontwerpen
voor de witte boerderij aan de Schansstraat; de Energiebrouwerij. Donderdag
7 mei van 20.00 uur tot 21.00 uur
presenteren we de ontwerpen. Sluit je
online aan?
Functie Energiebrouwerij
Met leden en omwonenden is besproken
welke uitstraling de Energiebrouwerij aan
de Schansstraat moet krijgen. Ook hebben we tijdens de drie bijeenkomsten
gekeken welke functies op deze plek passen. De Energiebrouwerij wordt het hart
van energiedorp Terheijden met meerdere functies. De stroomkabel van het
zonnepark De Bergen en de windmolen
De Noord komen straks samen in de
boerderij. In het pand willen we ook het
verhaal van TEC vertellen.
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Online bijeenkomst
Donderdag 7 mei vindt de vierde bijeenkomst online plaats.
We blikken kort terug op de afgelopen drie sessies. De architecten presenteren twee schetsontwerpen waarin alle wensen
en ideeën zijn verwerkt. We zijn benieuwd waar jouw voorkeur
naar uit gaat. Tijdens de bijeenkomst kun je dit doorgeven en
jouw vragen stellen. Denk je met ons mee? Ben je de vorige
bijeenkomsten niet aanwezig geweest? Geen probleem, je bent
van harte welkom om 7 mei online aan te sluiten.
Installeren Zoom
We maken voor onze bijeenkomst gebruik van het programma
Zoom. Zoom moet je daarom voor de bijeenkomst installeren
op je laptop, computer of iPad. Ga naar Zoom.us, klik op de
oranje banner (sign in) en volg de stappen.
Deelnemen
Donderdag 7 mei ga je enkele minuten voor 20.00 uur naar
onze site www.traaisenergiecollectief.nl/agenda.
Op de pagina van de Bijeenkomst ‘Leven in de Energiebrouwerij’
klik je op de link DEELNEMEN. De bijeenkomst start automatisch om 20.00 uur. Graag ontmoeten we je 7 mei online! Heb je
vragen? Stuur een bericht naar info@traaisenergiecollectief.nl.

LEZERS IN DE PEN
TERHEIJDEN VROEGER
In de vorige Rondom de Toren deed Johan den Ridder een oproep voor foto’s van Terheijden uit een bepaalde periode. Hij
heeft er heel wat gekregen! Hieronder een selectie, met uitleg
van Johan.
Op de foto rechts is te zien
dat het rek rondom de kerk
al verwijderd is, de foto onder
laat nog een gedeelte van het

rek zien achter het voormalige kruisbeeld dat op de hoek
stond waar zich nu het monument van de bevrijding bevindt.
Op de onderstaande foto zie je
nog een gedeelte van het rek, dat vroeger rondom de RK kerk
stond. In dit rek waren 2 poorten aanwezig, een is nog net te
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1. Amy Broeders
2. Anita Dudok
3. Chantal Huijbregts
4. Lisette vd Reijt
5. Matthijs Suykerbuyk
6. Susan de Smit
7. Frans Snoeren
8. Diana de Jager
9. Tonny van Geel
10. Toos van Boxsel
11. Mark van der Zouwen
12. Jeanne Garczynski
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zien op deze foto en de andere poort stond ter hoogte van café
De Harmonie.
Velen van ons kunnen zich nog wel herinneren dat, als de zusters vanuit het klooster naar de kerk gingen, de poorten gesloten werden, de zusters dan vanuit het klooster (nu de Cour)
over het kerkhof kwamen, verscholen achter de beukentuin die
tussen de begraafplaats en de huidige Markstraat stond, naar de
kerk waar zij zich dan via de zijbeuken naar hun plaatsen voor
in de kerk begaven. Als de zusters binnen in de kerk waren,
gingen de poorten weer open
voor de overige kerkgangers.
Op de foto rechts zie je de
plaats waar zich nu het Puzzelbad bevindt.
Op de foto’s hieronder is de
kop van de Polderstraat te
zien met de bouwketen tbv de
bouw van het winkelcentrum
in de Polderstraat en het reclamebord bij de start van de
bouw van het huidige winkelcentrum op de kop van de Polderstraat.

De bouw van dit winkelcentrum door Amev had nogal wat voeten in aarde, want zoals ik uit de verhalen gehoord heb, was aan
de bewoners van de huizen die u op de foto ziet beloofd dat ze
een vrij uitzicht zouden houden. Dus niet.

Op de plaats van het huidige winkelcentrum heeft SV Terheijden
ook nog gevoetbald, op de wei van Piet Lievens die omzoomd
was door een hoge zandberg waar je dan op ging zitten.
De laatste foto is van een reclamebord wat te maken heeft met
het bouwen van de Zegge. Zoals je ziet staat er nog een advertentie van Veraka op, te weten Fons Verschueren en van Schil-
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GOEDE VRIJDAG WAS
ECHT EEN GOEDE VRIJDAG
voor Jeffrey en Corrie Looman-Pals

KERKEN
VIJF HEILIGEN PAROCHIE

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

dersbedrijf Thom de Jongh, evenals Het
Veerhuis van Jan Rommens.
Veel dank ben ik verschuldigd aan wijlen
Ger Damen die deze dia’s gemaakt heeft.
Johan den Ridder

TERUGBLIK
ZITGYM IN WAGENBERG
In deze bijzondere tijd, waarin zoveel stil
ligt van beweeglessen/activiteiten, willen
wij juist voor extra beweging zorgen!
Buurtsportcoaches Benjamin en Femke
en stagiair Corné gaan langs verschillende appartementencomplexen om een
zitgym op muziek aan te bieden. Mensen
kunnen die dan volgen op een stoel voor
het raam, in hun tuintje of vanaf het balkon. Zo blijven de spieren wat sterk en de
gewrichten soepel. En als straks de maatregelen versoepeld zijn/worden, kunnen
jullie weer verder gaan met jullie eigen
activiteiten en beweeglessen, hopelijk in
goede gezondheid!

Zo kwamen we donderdag 9 april in Wagenberg. Het leek nog wat stil maar we
zagen toch al wat stoelen klaar staan. We
zetten de box op, stroomkabel werd aangesloten en langzaam zagen wij de mensen naar buiten komen en klaar gaan zitten. Toen wij de muziek aanzetten, kwam
het Thomashuis ook gezellig aansluiten
(ik had ze gemaild). Zij hadden zelf stoelen bij, zo konden wij ver uit elkaar zitten
om goed te bewegen (en natuurlijk de 1½
meter in acht nemend).
Het was een heel gezellig half uurtje, we
hebben op 4 liedjes oefeningen gedaan:
Tulpen uit Amsterdam, Er wonen twee
motten, Marina en De smokkelaar.
We waren even lekker samen en toch
apart in beweging!
Groetjes Femke, Benjamin en Corné.

Op vrijdagochtend werden Jeffrey, Corrie en hun dochtertjes Amy en Jill verrast
door twee bewoners van de Zandakker
in Wagenberg. In april is Jeffrey, na bijna
twee jaar gerevalideerd te hebben, weer
thuis bij zijn gezin. Daar zijn ze druk in de
weer om de in de tuin geplaatste units
klaar te maken als slaapkamer en aangepaste badkamer voor Jeffrey. Tijd om het
gezin een steuntje in de rug te geven, zo
vonden Dianne en Petra. Zij vroegen alle
bewoners van de straat om een financiële bijdrage. En daar werd ruim gehoor
aan gegeven. In totaal mochten zij, boven
verwachting, € 350,- ontvangen!! Daarvan
werd € 300,- aan contanten aan Corrie
overhandigd ter besteding naar eigen inzicht. Ook waren er twee bonnen aangeschaft: een JOLA-bon van € 25,- en een
Intertoys-bon van € 25,-. Daarnaast hebben diverse lokale winkeliers nog een cadeau of bon gratis ter beschikking gesteld.

De sponsors willen we hierbij héél hartelijk bedanken: Bakkerij Leon van Dongen,
’t Grutterke, Wietske Friture, A. Janssens,
Tuincentrum Sonneveld, De Sinaasappelman, Jola Terheijden en Bakkerij Jürgen en
Carolien van Dongen uit Terheijden. Er
werden nog wat kleinere cadeautjes bijgelegd om het geheel compleet te maken.
Corrie was zichtbaar verrast en Jeffrey
nodigde uit voor een kop koffie. Dat was
een zéér geslaagde actie van de Zandakker. Een straat om trots op te zijn.
Mede namens Corrie en Jeffrey: dank jullie wel lieve bewoners!

De wandeling van de penningmeester
De inkomsten van de Vijfheiligenparochie
lopen om allerlei redenen al jaren terug,
maar toch merken wij nu in deze coronatijd dat de inkomsten uit collectes en
misintenties bijna op € 0 staan, en als er
uitvaarten zijn vinden deze helaas in kleine kring plaats. Allemaal heel begrijpelijk.
We moeten zuinig zijn op elkaar en positief blijven. Maar dat betekent wel een gat
in de begroting van onze kerken.
Want onze organisatie gaat wel gewoon
door. Onze priesters en pastors zijn niet
aan te melden voor een financiële bijdrage van de overheid, immers: zij moeten
beschikbaar blijven. Onze kosten gaan gewoon door, behalve uiteraard de stookkosten van de weekenddiensten. Een
groot gedeelte van onze uitgaven bestaat
uit personeelskosten van onze pastor en
van onze koordirigenten. Deze kosten
lopen gewoon door. Dus ik had aan het
volgende gedacht toen ik onlangs aan het
wandelen was:
Mensen als Dorien en ik gebruiken deze
“ophoktijd” om regelmatig een stevige
wandeling te maken. Dat doen we sowieso regelmatig, maar deze keren is
dat toch bijzonder. Normaal stoppen we
soms zo halverwege bij een of andere
uitspanning voor een kopje koffie. Nu is
er nergens een horecagelegenheid open.
Jammer van de koffie, maar we sparen
zo wel elke keer pak hem beet € 5,- uit.
We zijn nu een maand horeca-vrij dus we
hebben over deze maand al een € 25,uitgespaard. Als wij, en met ons wellicht
nog meer mensen die iets met de kerk
hebben en die net als wij nog steeds
dankbaar van een goede gezondheid mogen genieten, zo van alle weken binnen
zitten die € 25,- per maand (of wat het
hen waard is) eens zouden overmaken
naar de bankrekening van de Vijf Heiligen
Parochie, NL70RABO0131502956, dan
komt er iedere maand een mooi bedrag
binnen. Maar misschien heeft u als parochiaan een ander of een beter idee, meld
het dan aan de penningmeester advanalphen@gmail.com en stort het geld, als u
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het kunt missen, op de genoemde bankrekening. De parochie is
u zeer dankbaar. En als de mogelijkheid er weer is, pakken we de
draad gewoon weer op.
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is alleen geopend
op vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, telefoonnummer
076 5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen
doopbewijzen enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u
contact opnemen met telefoonnummer 06 51490011.

GEMEENTE
GEMEENTENIEUWS

Rustige
werkplek?
Kantoorruimte
te huur in Terheijden
per direct beschikbaar
Oppervlakte 30 m2
Gemeubileerd

Wifi
Pantry

Adres: Bredaseweg 41, Terheijden
Meer info: 06 2702 1028 (Jan Vonk)

ACTUEEL
Een mooiere gemeente
“Zeer tevreden en trots op waar ik woon.”
We hebben al veel mooie, maar ook kritische reacties en inhoudelijke suggesties
mogen ontvangen op de vragenlijst voor
de Omgevingsvisie. Dank daarvoor! Er zijn
veel inwoners die graag meedenken over
de toekomst van Drimmelen en hoe de
gemeente zich verder kan ontwikkelen, zodat we er samen een
mooiere gemeente van kunnen maken, voor jong en oud. Om
representatieve resultaten te krijgen van onze gemeente willen
we graag dat nog meer mensen de enquête invullen.
“Ik ben tevreden over Drimmelen, want er heerst saamhorigheid en er is veel natuurschoon.” Vindt u dat ook of juist niet?
Hebt u ideeën over hoe Drimmelen zich in de toekomst kan
ontwikkelen? Maakt u zich zorgen over het woningaanbod in
de gemeente of over verschillende zorgvoorzieningen? Of misschien hebt u wel ideeën om de gemeente te verbeteren. We
horen het graag van u.
Laat het ons weten en praat mee over de gemeente van de toekomst. Meer informatie en de enquête staat op ons interactief
platform WijzijnDrimmelen.nl.
Voor ondernemers
Het coronavirus heeft niet alleen grote gevolgen voor onze
inwoners, maar ook voor onze
bedrijven, grote en kleine ondernemers en zzp-ers in alle
sectoren. We kunnen ons goed voorstellen dat u als ondernemer of zzp-er vragen hebt. Daarom hebben we alle informatie
voor u op een rijtje gezet op onze website www.drimmelen.nl/
ondernemen-coronatijd.
Zelfstandige ondernemers kunnen naast een uitkering voor levensonderhoud ook een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen
bij de gemeente. Deze lening is onderdeel van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en is bedoeld
voor ondernemers die liquiditeitsproblemen hebben door de
gevolgen van het coronavirus. Alle informatie hierover is hier
te vinden via https://drimmelen.nl/lening-bedrijfskapitaal-aanvragen.
Hulp voor gezinnen en kinderen
Door het coronavirus zitten kinderen en gezinnen noodgedwongen thuis. De structuur van school valt weg en ook veel
sociale contacten. Hoe leidt u dat in goede banen en waar kunt
u terecht als dat niet goed lukt? Het is fijn te weten dat er hulp
is voor u en uw gezin.Wilt u daar meer over weten? We hebben
de belangrijkste algemene informatie hier voor u op een rijtje
gezet: https://drimmelen.nl/hulp-voor-gezinnen-en-kinderen.
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Adje Vermeulen heeft deze 3 bijzondere foto’s gemaakt.

15

3

1

4

5

1. en 5. Anita Dudok
2. Anne-Sophie Creutzburg
3. Frans Snoeren
4. Gerard van Vugt
6. Matthijs Suykerbuyk
7. Erwin Vermeulen
8. Johan den Ridder
9. Jürgen Peijs
10. Mark van der Zouwen
11. Monique Gerritsen
12. Lisette vd Reijt
13. Rini Vermeulen

Ook mooie foto’s gemaakt?
Mail ze naar
liesbeth@rondomdetoren.nl
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Informatie over corona in ouderencomplexen
Dit is een bericht, speciaal
gericht op bewoners van ouderencomplexen of wooncomplexen met overwegend
oudere bewoners. Het kan zijn dat er in uw gebouw nog geen
of te weinig informatie beschikbaar is over de maatregelen om
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Denk aan een
poster in de hal van het gebouw, of bijvoorbeeld in de lift.Terwijl
dat juist de plekken zijn waar het moeilijk is om bijvoorbeeld 1,5
meter afstand van elkaar te bewaren.
De gemeente en SWO Drimmelen willen deze plekken in onze
gemeente inventariseren en de bewoners voorzien van de juiste ondersteuning hierin. Hebt u een vraag hierover, dan kunt u
mailen naar welkom@swodrimmelen.nl of tussen 8.30 en 12.00
uur bellen met 0162 – 451894. Alleen samen kunnen we het
coronavirus bestrijden.
Coronapraat: online initiatief voor 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-gaatvan-start.

Aanvulling op de Structuurvisie 2033
De gemeente Drimmelen heeft de ‘Aanvulling op de Structuurvisie 2033’ opgesteld om versnelling van woningbouw op uitbreidingslocaties mogelijk te maken. De actuele behoefte aan
woningen vraagt om deze versnelling. Met alleen de aangewezen
locaties in de huidige Structuurvisie 2033 kunnen wij op korte
termijn niet voldoende inspelen op die behoefte. Daarom kijken
we nu naar kansrijke uitbreidinglocaties die aan de randen van
de kernen liggen.
De aanvulling heeft ondertussen ter inzage gelegen. Er zijn 92
zienswijzen ontvangen. Inmiddels zijn alle zienswijzen samengevat, geanalyseerd en voorzien van een reactie. De zienswijzen
leiden tot aanpassing van de ‘Aanvulling’. Het college heeft op 14
april 2020 ingestemd met de Nota van Zienswijzen en de voorgestelde aanpassingen op de ‘Aanvulling’. Deze aanpassingen
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kunt u nalezen op https://drimmelen.nl/structuurvisie-2033-aanvulling-structuurvisie. Er is nu geen mogelijkheid meer om (opnieuw) een zienswijze in te dienen. De reeds ingediende zienswijzen hebben wij betrokken bij de besluitvorming van het college. Deze hebben geleid tot een gedeeltelijke aanpassing.
Het is denkbaar dat u wilt reageren op de aanpassingen. Dat is
mogelijk door uw korte reactie via e-mail te sturen aan de behandelend ambtenaar Noortje Stremme via nstremme@drimmelen.nl. U kunt uiterlijk tot en met 6 mei 2020 reageren op de
aanpassingen.
Heeft u behoefte aan meer uitleg of heeft u vragen over de aanpassingen? Dan kunt u ook deelnemen aan de digitale bijeenkomst die we organiseren op 7 mei 2020. Als u hiervan gebruik
wilt maken, kunt u zich aanmelden tot en met uiterlijk 3 mei
2020 door een e-mail te sturen naar nstremme@drimmelen.nl.
Vermeld hierbij uw contactgegevens en de kern waar het betrekking op heeft. Alleen de reacties die op tijd ontvangen zijn én die
over de aanpassingen op de ‘Aanvulling’ gaan, zullen wij beknopt
meegeven aan college en gemeenteraad. De verwachting is om
de ‘Aanvulling’ te behandelen in de opinieronde van 11 juni 2020
en dat vaststelling kan volgen tijdens de raadsvergadering op 25
juni 2020.
Kijk voor meer informatie over de Aanvulling op de Structuurvisie 2033 op https://drimmelen.nl/structuurvisie-2033-aanvulling-structuurvisie.
Waar wilt u prettiger en veiliger kunnen fietsen?
In onze gemeente wordt er veel gefietst. Daarom wil de gemeente Drimmelen het fietsen hier nóg fijner maken. Een online
onderzoek moet in beeld brengen waar verbeteringen op dat
gebied mogelijk zijn. Inwoners en bezoekers kunnen door het
invullen van een vragenlijst onder andere aangeven over welke
fietsroutes ze tevreden zijn, maar ook over welke fietsroutes ze
dat nog niet zijn en waar dat door komt. Maar ook bijvoorbeeld
of er ergens een fietspad ontbreekt.
Het doel van het onderzoek is erachter te komen wat de belangrijkste
fietsroutes zijn binnen de
gemeente en wat de gewenste verbeteringen zijn.
Zo moeten de antwoorden
inzicht geven in welke fietsroutes we echt nog missen in de gemeente en welke fietsvoorzieningen er nodig zijn om het fietsen nog prettiger en veiliger
te maken. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om
een ‘Uitvoeringsprogramma Fiets’ te maken.
We willen iedereen binnen de gemeente Drimmelen uitnodigen
om mee te werken aan dit onderzoek, zodat we er samen voor
kunnen zorgen dat het fietsen in onze gemeente zo fijn mogelijk
wordt voor iedereen. Uw mening telt, dus laat van u horen!
U kunt meedoen door de vragenlijst vóór 17 mei in te vullen via
https://verkeersenquete.nl/v/drimmelenfietst
Het invullen van de vragenlijst vraagt ongeveer 10 minuten van
uw tijd en is uiteraard geheel anoniem.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Ravensnest 1 (4844 TT) (W-2020-0201): Het kappen
van één boom. Ingekomen d.d. 07-04-2020.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wagenberg, Vogelstraat 50 (4845 PB) (W-2020-0119): Het vergroten van de woonwagen met aangebouwd bijgebouw. Besluitdatum: 07-04-2020.
Terheijden, Ravelijn 11 (4844 BS) (W-2020-0096): Het kappen
van één plataan op het achtererf met herplantplicht van ten min-

ste één boom. Besluitdatum: 15-04-2020.
Terheijden,Vierhoven 82 (4844 VD) (W-2020-0086): Het kappen
van vier berken met herplantplicht van ten minste drie bomen.
Besluitdatum: 09-04-2020.

POLITIEK
LHB OVER DE ONTWRICHTE
SAMENLEVING ÉN VOORUIT KIJKEN

Het Coronavirus in Drimmelen!
Ja, het Coronavirus heeft ook Drimmelen zwaar getroffen.
Scholen en veel winkels dicht, (sport)accommodaties gesloten
en veel thuiswerken om de kwetsbaren in onze samenleving te
beschermen. Met maatregelen als afstand houden, binnen blijven en niet op bezoek gaan bij anderen. Zeker voor de oudere
mensen in zorg- en verpleeghuizen een aparte tijd, terwijl de
zorgmedewerkers overuren draaien en een zware last dragen.
En ook de cruciale beroepen als chauffeur, vakkenvuller en boer
komen in beeld. Het is rustig buiten.
Versoepeling voor de jeugd!
In onze gemeente redelijk veel besmettingen (vnl. in Made en Terheijden) en ook enkele doden.Wij leven met hen en hun naasten
mee. De isolatiemaatregelen zijn noodzakelijk, maar gelukkig kan
de jeugd t/m 12 jaar inmiddels weer sporten en de oudere jeugd
ook met de 1½ meter afstand. Op 11 mei gaan de basisscholen
weer open en langzaam aan gaat de samenleving weer opbloeien.
In deze moeilijke tijd staat de politiek op een laag pitje. Gemeente in crisis, andere dienstverlening en er toch zo veel mogelijk zijn
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voor de mensen. Zo betalen we bijna 2 miljoen euro aan steun
uit voor onze ondernemers (en evt. verenigingen) en proberen
toch de normale processen zo goed mogelijk door te laten gaan.
Lintjes e.d.!
Ook de Lintjes werden
op afstand uitgereikt.
De Jaarrekening 2019
lijkt met een tekort te
eindigen (maar wel een
structurele plus?) en het
project Breedband (aanleg van glasvezel in het
buitengebied en kleine kernen) zit met de vraagbundeling in de
eindfase. Het lokaal Sportakkoord is bijna klaar en vele andere
zaken gaan later of langzamer toch door.
Communicatie!
Juist in deze tijd is communicatie belangrijk en daarom de oproep om toch vooral contact met elkaar te houden. Met je familie, opa’s en oma’s, vrienden, collega’s en kennissen. Samen
maken we de samenleving, de toekomst en blijf positief!
Blijf vooral Gezond en pas op elkaar!
Lijst Harry Bakker

IETS VERDER VAN DE TOREN
BRACK PICK UP

Beer & Food Drive Through
As. vrijdag hebben we bij Brack weer een
Brack-pick up. Dit houdt in: Je kunt met de
auto langs Brack rijden en diverse mooie
pakketten kopen, gevuld met diverse bieren
van Brouwerij Bliksem en Ramses bier.
Ook kan je zien wat we allemaal verbouwd hebben op Brack.
Je moet wel in de auto blijven zitten en fietsers of mensen te
voet zijn niet toegelaten. Maar je kan perfect rond rijden op
onze locatie en een rondje rijden over ons terras aan het water. Natuurlijk is er ook heerlijk eten van onze nieuwe keuken
Prack, onder andere oven gebakken buikspek en kaasplack met
noten-vruchtenbrood.
We hebben nu 5 keer een Pick
up gedaan met veel succes en
positieve reacties. Ook koppelen we er eens in de twee
weken een proeverij aan vast.
Deze streamen we live via facebook zodat iedereen thuis
mee kan proeven. Hier stellen
we een speciaal pakket voor
samen dat je tijdens de pick-up
kan kopen of via de webshops van Bliksem (www.brouwerijbliksem.nl) en Ramses (www.ramsesbier.nl) kunt bestellen.
Data:
Vrijdag 1 mei: Beer pick up van 14.00 uur tot 18.30 uur.
Vrijdag 8 mei: Beer pick up van 14.00 uur tot 18.30 uur.
Vrijdag 8 mei: Brack
& Friends proeverij,
livestream vanaf 20.00
uur met een nieuwe
gast die later bekend
gemaakt wordt.
Alle extra info mbt de
pick up en live proe-
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verijen loopt via de facebook van Brack:
www.facebook.com/brackbeerconstruction.

NIEUWE DATA
CONCERTREEKS
‘SIMPLY THE BEST’!

len op de hoogte van onze vorderingen
en zien u graag tijdens onze concertreeks!

2e EDITIE SWIM TO FIGHT
CANCER BREDA
VERPLAATST NAAR 2021

Het evenement Swim to Fight Cancer,
dat op 6 september plaats zou vinden
in de haven en singels van Breda, gaat
dit jaar niet door. De organisatie laat
weten dat tijdens, maar ook direct na
de coronacrisis, het actief werven voor
het goede doel niet gepast voelt. Het
evenement, waarmee geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker,
Goed nieuws! De nieuwe data voor ‘Sim- wordt naar 2021 verplaatst. Het eveneply The Best’ zijn bekend. Stichting in ment staat voorlopig gepland op zondag
Concert presenteert op vrijdag 9 en 12 september 2021. De gemeente Breda
zaterdag 10 oktober een avondvullen- heeft haar medewerking al toegezegd.
de show met muziek uit de 70’s en 80’s. Theo Dekker, projectleider Swim to
Speciaal voor deze show is er een orkest Fight Cancer Breda: “Natuurlijk vinden
samengesteld met de meest talentvolle we het jammer dat we het evenement
amateurmusici en -vocalisten uit de regio moeten uitstellen, maar deze crisis raakt
Breda.
ons allemaal. Dit is voor nu het beste beIn verband met een verbouwing aan de sluit. Er hebben zich voor dit jaar al 73
voormalige locatie in Ulvenhout is de deelnemers en 16 teams aangemeld met
concertlocatie gewijzigd naar Podium al een opbrengst van bijna € 4000,-. Dit
Bloos, gevestigd aan de Speelhuislaan in bedrag blijft in principe staan tot volgend
jaar. Bredanaars hebben nu andere dinBreda.
Wij volgen de ontwikkelingen rondom gen aan hun hoofd. Iedereen is bezig om
COVID-19 op de voet. De komende we- gezond te blijven en hoe we ná het coken gaat het bestuur samen met de com- ronavirus weer alles op de rit gaan krijmissies aan de slag om diverse vormen en gen. We wensen iedereen dan ook veel
alternatieven uit te werken zodat de con- sterkte.”
certen in oktober op welke manier dan Voor het evenement is draagvlak vanuit
ook doorgang kunnen vinden.
Bredase ondernemers, de scholen en het
Alle reeds uitgegeven tickets worden au- Amphia ontzettend belangrijk. Gezien de
tomatisch omgezet naar de nieuwe data. enorme uitdagingen waar deze onderneWilt u graag bij onze concertreeks aan- mers en instellingen nu voor staan vindt
wezig zijn maar heeft u nog geen ticket? de organisatie het ongepast medewerking
Kijk op www.stichtinginconcert.nl/tickets van ze te vragen. Theo Dekker: “En daarWe houden u via onze social media kana- bij, wij willen geen enkel gezondheidsrisi-

co nemen voor onze deelnemers aan het
event. Daarvoor zijn er nu te veel onzekerheden. Maar uitstel is geen afstel want
onderzoek
naar
kanker blijft heel
hard nodig. We hopen daarom iedereen volgend jaar
te zien in en om
de haven en singels
van Breda.”
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