Tweewekelijks informatiemagazine - jaargang 43 nummer 1043 - 9 september 2020 - oplage: 3650 stuks

2

Omroep Drimmelen

7

Jubilerende jaren

13

RABO ClubSupport

12

Basisschool De Elsenhof

2

jaargang 43 nummer 1043

Colofon
Rondom de Toren is een tweewekelijkse uitgave en wordt in
Terheijden en Wagenberg huis-aan-huis bezorgd.
Secretariaat
Hoevenseweg 18 4845 PD Wagenberg
		
076 - 593 1952
Extra exemplaren
Terheijden:
Bibliotheek Terheijden, ‘Toptiekske,
		
Jürgen en Carolien van Dongen
Wagenberg
Bakkerij Léon van Dongen, Plexat
Online bereikbaarheid
Website:
www.rondomdetoren.nl
Facebook:
facebook.com/rondomdetoren
Drukkerij
Drukkerij Emsi Made
Bezorgklachten kwaliteit.zuidwest@axender.nl
		
liesbeth@rondomdetoren.nl 076 - 593 2137
Volgende editie 1044
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 16-09-2020, 17.00 u

VAN RdT
BEZORGING
Helaas is de eerste Rondom de Toren na
de zomervakantie in bepaalde wijken niet
of niet goed bezorgd.
Volgens Axender zou dit te maken hebben
met de quarantaine van een aantal bezorgers, die dat jammer genoeg niet hadden
doorgegeven. De niet bezorgde exemplaren zijn met een vervangende chauffeur van het transportbedrijf retour gegeven en
sindsdien spoorloos….. Nabezorging was dus ook niet mogelijk.
Axender heeft beloofd de verspreiding van deze editie (RdT
1043) heel goed in de gaten te houden.
Hoewel vervelend, zijn we blij dat zoveel mensen hun bezorgklacht hebben doorgegeven. Alleen dan kunnen we hier verandering in brengen

VAN ALLES WAT

GEZONDHEID
BLOEDPRIKKEN BIJ DOKTERS & CO
Algemeen noodnummer		
112
Huisartsenpost Oosterhout
0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden)
0162 - 424 024
Pastorale zorg			
06 - 514 900 11
Bloedafname Terheijden		
Hoofdstraat 2
				
ma. - vr. van 8.30 - 10 u
Sinds 01-09-2020 kunt u dagelijks bloed laten prikken in onze
Bloedafname Wagenberg		
Dorpsstraat 58a
eigen praktijk. Omdat de huidige prikpost in Terheijden gesloten
				
ma. en do. 9 - 10 u
is, merken we dat veel patiënten met chronische aandoeningen
Apotheek Terheijden		
076 - 593 4300
zoals diabetes en verhoogd cholesterol zich nu niet laten prikService apotheek Wagenberg
Dorpsstraat 58a
ken omdat ze hiervoor het dorp uit moeten. Geen controle
				
na contact apotheek Made
brengt risico’s met zich mee. Zorg dichtbij huis is belangrijk, en
				
ma. - vr. 8.15 - 10 u
dit is voor ons doorslaggevend geweest om zelf bloed te gaan
Surplus Welzijn Terheijden		
Raadhuisstraat 2c
prikken.
				www.surpluswelzijn.nl
Let op: In verband met de
Maatschappelijk werk		
076 - 502 7788
huidige richtlijnen kunt u bij
spreekuur		
di. 9 - 10 u
ons uitsluitend terecht na het
Sociaal Raadslieden Werk		
076 - 502 7788
maken van een telefonische
spreekuur		
di. & do. 9.30 - 11 u
afspraak. Kom op tijd, niet te
contact			sociaalraadslieden@		
vroeg, en bij voorkeur alleen. U
				surpluswelzijn.nl
mag plaatsnemen in de wachtSchuldhulpverlening		
076 - 502 7788
kamer, en wordt binnen geroepen wanneer u aan de beurt bent.
Juridisch spreekuur Terheijden
1e en 3e ma. 17 - 18 u
Het bloedprikken is alleen mogelijk wanneer u patiënt bent in
				Raadhuisstraat 2c
onze praktijk.
SWO				
0162 - 451 894
Team Dokters & Co, Hoofdstraat 26 Terheijden
POLITIE
Algemeen nummer		
112
Politie Zeeland/West-Brabant
0900 - 8844
OMROEP DRIMMELEN
				www.politie.nl
“Altijd in de buurt”
Wijkagenten			
L. Brooimans & D. Sjardijn
GEMEENTE INFORMATIE
Park 1 Made T. 14 0162
Omroep Drimmelen zendt beelden uit
				www.drimmelen.nl
van:
WMO-loket			
ma. - vr. 9 - 12.30 u
42 Actueel
				gemeente@drimmelen.nl
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor DrimMilieustraat Terheijden		
076 - 593 4795
melen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling
openingstijden		
ma. - vr. 13 - 16 u, za 10-15 u
Ophalen afval
Terheijden groen: elke woensdag, grijs: 07/10 zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
Wagenberg groen: elke vrijdag, grijs: 09/10 omroepdrimmelen.nl.
Nijntjes beweegprogramma
Ophalen oud papier		
12/09
Speciaal voor peuters en kleuters van 2 t/m 5 jaar hebben S.V.
Ophalen plastic
Terheijden 16/09 Wagenberg 18/09
De Zwaluwen en Optisport een leuk programma opgezet. Het
OVERIGE
Nijntje Pleintje programma is ontwikkeld door de K.N.G.U. en
Bibliotheek Terheijden		
(di.-)wo.15 - 17 u, vr.15-19.30 u
Woonvizier			
0162 - 679 800
richt zich op het bewegen van deze leeftijdscategorie. Wij na-
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men op 22 en 23 augustus een kijkje in Het Puzzelbad en De
Randoet. Wij zagen de kinderen daar actief meedoen en laten
ook begeleidster Bianca Segeren even aan het woord om u uitleg te geven.
Voortgang Traais Energie Collectief

Het Traais Energie Collectief (TEC) is een coöperatie door en
voor burgers.TEC bouwt aan een eigen, nieuwe energievoorziening voor het dorp Terheijden. Zo wil het TEC aan de Bergen
een uniek zonnepark realiseren en een windmolen bij knooppunt Zonzeel. In het centrum van Terheijden is gestart met de
aanleg van het Traais warmtenetwerk. Theo den Exter en Alex
Koeman vertellen u in deze uitzending wat de stand van zaken is.
Summer Sports Made

Ook dit jaar had de organisatie er weer alles aan gedaan om een
onvergetelijke week neer te zetten.Van 17 tot en met 21 augustus werden er allerlei activiteiten voor de kinderen in groep 5,
6, 7 en 8 van de basisschool georganiseerd. Ook Omroep Drimmelen was er te vinden. Het was een spetterende week, waar
de kinderen volop van genoten en natuurlijk nieuwe vrienden
maakten. Aan de kinderen zal het niet liggen: Volgend jaar weer!
Tuin van de familie Kalkman-deel 2
Ook in onze gemeente zijn
veel mooie tuinen te vinden. De familie Kalkman
liet hun tuin aan onze crew
zien; een tuin om met recht
trots op te zijn. Dat levert
niet alleen prachtige beelden op van zeer verschillende bloemen en planten,
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maar Leen Kalkman vertelt er ook nog mooie verhalen en wetenswaardigheden over. Ook kijken naar deel 2 dus, als u van
tuinen houdt.
Bijzondere hobby’s-Bier brouwen deel 2
Voor onze serie bijzondere hobby’s gingen onze vrijwilligers
dit keer op bezoek bij
Hans van Dijk. Hij heeft
een hobby die aan populariteit toeneemt, namelijk bier brouwen. Hij
vertelt precies wat er
allemaal bij komt kijken aan onze presentator Joost Pieterman.
In deze 2e aflevering ziet u hoe het bier in de flessen gaat en
wordt er natuurlijk geproefd!
Drimmelen in beweging-deel 5
Om gezond te blijven
is het belangrijk om te
bewegen. Twee fysiotherapeuten uit onze
gemeente laten oefeningen zien die u thuis zelf
kunt doen. U kunt met
hen mee oefenen en
ook later de oefeningen
herhalen via het YouTube kanaal van Omroep Drimmelen. Waar
en wanneer u wilt. Deze week de 5e aflevering en over 2 weken
volgt deel 6.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een enthousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luisteren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken.
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren,
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets
voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij
leren het u graag. Onze contactgegevens vindt u op de website:
www.omroepdrimmelen.nl
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 / KPN,
XS4ALL en Telfort kanaal 1476/ Telfort, Edutel, Fiber.nl en Stipte
kanaal 2170. Uitzending gemist of kunt u ons thuis niet ontvangen? Bezoek ons YouTube kanaal. De radiozender is 24 uur per
dag te beluisteren via de kabel op 92.9 FM, het Ziggo radiokanaal
917 / KPN, XS4ALL en Telfort kanaal 1176 / Telfort, Edutel, Fiber.
nl en Stipte kanaal 3180 , in de ether op 106.9 FM en natuurlijk
ook online via de livestream. Volg ons ook op www.omroepdrimmelen.nl en op Facebook.
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OVER DE CORONA APP,
HOE WERKT HET?

Vraag het SeniorWeb Terheijden

U heeft er vast wel iets over gelezen en
gehoord. Maar hoe werkt de Corona App?
Vragen over bluetooth, notificatie, hoe installeer ik de Corona App op mijn telefoon en nog veel meer. En niet te vergeten
de vele onzinverhalen die rondgebazuind
worden via vooral de social media als Facebook en dergelijke. Wat betekent dat
allemaal in gewoon Hollands? Met deze
vragen kunt u terecht bij het online en telefonisch spreekuur van SeniorWeb Terheijden, ook met andere vragen over het
gebruik van computer, laptop, telefoon,
tablet en zo meer. Door alle maatregelen
als gevolg van het coronavirus kunt u (tijdelijk) nog niet terecht in de Huiskamer
(voormalige pastorie) aan de Hoofdstraat
2 Terheijden voor het wekelijkse gratis
spreekuur. U kunt uw vragen wel stellen
via seniorwebterheijden@gmail.com of
06 22 32 45 17.
Meer informatie: www.seniorweb.nl/terheijden. Deze online service is gratis voor
leden en niet-leden.
Vriendelijke groet, Jan van Vliet (vrijwilliger / ambassadeur SeniorWeb)

PUUR WIT CONCERTEN
WORDT OPEN ROAD
SESSIONS

voor zich dat wij willen voorkomen dat
wij geassocieerd worden met racisme
louter door onbekendheid met de naam.
Dit betekent dat wij op zoek zijn gegaan
naar een passende nieuwe naam die aan
de ene kant de intentie achter de concerten goed weergeeft, maar ook meer internationaal is gezien het feit dat wij veel
internationale artiesten en bands boeken
voor onze concerten. Uiteindelijk heeft
deze zoektocht geleid naar de nieuwe
naam: Open Road Sessions.
Open Road Sessions is dus de nieuwe
naam voor de maandelijkse akoestische
concerten met singer-songwriters uit alle
windstreken die georganiseerd worden in
het Witte Kerkje in Terheijden. Artiesten
komen alleen, als duo, trio of met een hele
band. De stijl waarin de muziek wordt gespeeld is altijd persoonlijk en kan variëren
van folk, blues en country tot rock en andere muziekstijlen.
Open Road Sessions verwijst naar een
weg zonder einde of een weg die kan leiden naar verschillende bestemmingen. Dit
geeft een gevoel van vrijheid en mogelijkheden. De ‘Open Road’ geeft de artiesten
de vrijheid om de avond op eigen manier
in te vullen en de bezoekers mee ‘on the
road’ te nemen.
Open Road Sessions is een luisterpodium
en is aangesloten bij het platform luisterpodia.nl. Dat is een groep kleine podia in
Nederland die specifiek een plaats bieden
aan muzikanten en een publiek dat grote
waarde hecht aan een ongestoorde muziekbeleving. Muziek kunnen horen en
beleven zoals het bedoeld is, zonder ruis.

OPEN MIDDAG OPGEWEKT
DRIMMELEN SUCCESVOL
Al 125 ‘Zondeelen’ uitgegeven

Onder de naam Puur Wit startte in 2013
maandelijkse akoestische concerten in
het Witte Kerkje in Terheijden. De naam
Puur Wit stond voor muziek in de pure
vorm, geen poespas. Wit sloeg op de plek
waar de concerten georganiseerd worden: het Witte Kerkje in Terheijden. Intussen hebben er meer dan 50 concerten
plaatsgevonden en weten de muziekliefhebbers de Puur Wit concerten te vinden
en te waarderen.
Echter met ingang van het nieuwe seizoen
2020-2021 hebben wij toch gemeend de
naam van onze concerten te moeten aanpassen. Door de recente ontwikkelingen
en discussies omtrent racisme ontstond
het gevoel dat de naam Puur Wit mogelijk
vreemd kan overkomen als je de achtergrond van de naam niet kent. Het spreekt

Zondagmiddag 30 augustus waren geïnteresseerden welkom bij de twee locaties
waar Coöperatie Opgewekt Drimmelen
zonnepanelen op het dak wil plaatsen. Velen maakten daar gebruik van en schreven
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zich ter plekke in als lid van de coöperatie en reserveerden hun ‘Zonnedeelen’ in
het eerste postcoderoosproject.
Ondanks het wisselvallige weer was het
zowel bij de familie Rasenberg in Hooge
Zwaluwe als bij de familie Koorevaar in
Lage Zwaluwe een komen en gaan van
bezoekers. Uiteraard werden de RIVM-richtlijnen in verband met COVID-19
in acht genomen en konden bezoekers na
inschrijving een route door de melkveebedrijven maken om nadere informatie
over het postcodeproject te ontvangen
van de aanwezige bestuurders en dakeigenaren.
Postcoderoosproject
Zonnepanelen kun je niet alleen op je eigen dak plaatsen, maar ook samen leggen
op een boerderijdak. Interessant voor
mensen met een huis waar zelf leggen lastig of onmogelijk is, bijvoorbeeld vanwege
een rieten dak of beschermd dorpsgezicht. Of met een dak wat ongunstig ligt
of veel schaduw vangt door bijvoorbeeld
bomen. Maar ook mensen die geen zin
hebben om alles zelf te regelen, kunnen
terecht bij Coöperatie Opgewekt Drimmelen.
Open middag
Ruim zestig inwoners van gemeente
Drimmelen kwamen langs om meer informatie te krijgen. Sommigen schreven
zich ter plekke in om lid te worden van
de coöperatie en om te investeren in
‘Zondeelen’. Er zijn intussen al 125 Zondeelen uitgegeven en de teller loopt nog
verder op. Bij 600 uitgegeven Zondeelen
kan met de installatie gestart worden. Een
Zondeel kost eenmalig € 300,- per stuk
en heeft een gemiddelde jaaropbrengst
per paneel van 255 kWh, wat goed is
voor een korting op de energiebelasting
van € 30,22 per jaar. De terugverdientijd
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is ruim 9 jaar. Aangezien het project 15 jaar duurt, zijn de jaren
daarna pure winst. Het levert een berekend rendement op van
3,9%.
Energietransitie
Nu de eerste 125 Zondeelen zijn uitgegeven, is het begin gemaakt. Opgewekt Drimmelen zal de komende tijd meer activiteiten ondernemen om het postcoderoosproject bij meer
inwoners en MKB-bedrijven onder de aandacht te brengen. Zo
werken we samen in kleine stappen aan de energietransitie. Gezamenlijk investeren in zonnepanelen op boerderijdaken is een
eerste stap. Zo houden we het landschap open en de revenuen
binnen onze gemeenschap. Wil je ook meedoen, kijk dan op
www.opgewektdrimmelen.nl of stuur een e-mail aan
inf@opgewektdrimmelen.nl.

ZAKELIJK NIEUWS
GEWOONGEZELLIG FLORA & VINTAGE

Even voorstellen: wij zijn Maryse en Jasja, twee creatieve en gedreven dames en al erg lang goed bevriend met elkaar.
In 1991 leerden we elkaar kennen en kort daarna zijn we samen
een aantal jaar werkzaam geweest bij o.a. een bloemist in het
centrum van Breda. Dit hebben we met veel plezier gedaan. Ondertussen werden we allebei moeder en zijn daarna in andere
branches aan het werk gegaan.
Het creatieve ‘’bezig zijn met bloemetjes’’ is altijd wel blijven
kriebelen en ook met het opknappen, restaureren en vervaardigen van meubeltjes zijn we al jaren graag bezig.
We droomden er, afzonderlijk van elkaar, vaak van om hier iets
mee te gaan doen en dit voorjaar zijn we onze ideeën eens gaan
bundelen. We waren het er snel over eens dat we moesten gaan
doen waar we blij van werden en besloten dat onze dromen en
wensen werkelijkheid zouden gaan worden.

GeWOONgezellig Flora & Vintage werd geboren. Het geluk en toeval wilde dat we snel een ruimte vonden waar we kon-
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den gaan starten en alles viel meteen op
zijn plek. Alles wat we tot nu toe gedaan
hebben, heeft geleid naar de weg die we
nu zijn ingeslagen.
Een tijdje geleden kregen we de sleutel
en het opknappen van “onze winkel’’ is
begonnen. We gaan er de komende weken keihard tegenaan. Terheijden zal een
mooie, dynamische en gezellige winkel
rijker worden.
Bij geWOONgezellig Flora & Vintage kun je, vanaf donderdag 8 oktober,
terecht voor bloemen en planten, leuke
vintage meubeltjes, accessoires en creaties.
Voorlopig zijn de openingstijden als
volgt: woensdag en donderdag van 9.00
tot 18.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 20.00
uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
We kunnen niet wachten tot we kunnen
beginnen en heten iedereen van harte
welkom in onze winkel aan de Hoofdstraat 72 in Terheijden. Tot dan!
Hartelijke groeten, Maryse en Jasja

of andere verveling.
Woon je een voetbalwedstrijd bij en is
de jeugdige kroost daar niet in geïnteresseerd: laat ons terrein dan niet als speeltuin fungeren. Onze leden zijn iedereen
zeer dankbaar die meehelpt dit vandalisme te voorkomen.

DEEL 4: DE JUBILERENDE
JAREN

7
koorleden van destijds en nu nog lid wisten dit concours nog goed te herinneren:
“We hebben een keer een groot concours
georganiseerd in de Gouden Leeuw. Dat was
zoveel werk, dat we dat nooit meer gedaan
hebben.” Het dagblad De Stem schreef in
1970 onder andere: “Zangvereniging Steluta had een op zeer hoog peil staande
culturele middag en avond in Terheijden
verzorgd”.

We schrijven september 1970. Het eerste
jubileumjaar dient zich aan. Een koperen
oftewel een twaalf en een half jarig bestaan van de Gemengde Zangvereniging
Steluta met een heus zelf georganiseerd
zangconcours.
1970

LEZERS IN DE PEN
VANDALISME
Welke sportvereniging zou zich niet in de
handen knijpen als ze zich in de belangstelling van de jeugd mogen verheugen?
Niet bij Jeu de Boulesvereniging Boulevaart; daar krommen de tenen zich in hun
schoenen als ze weer eens op de baan
komen en zien dat er wederom een aantal telborden is vernield.

Ook nu zijn vrijwilligers voor de zoveelste keer bezig geweest om de schade te
herstellen. Vrijwilligers die er alles aan
doen om onze accommodatie op orde te
houden.
Jaren geleden heeft de gemeente besloten om de sportterreinen open te stellen
om met name de jeugd aan het bewegen
te krijgen. De beweging die op ons terrein
aan de dag gelegd wordt hoeft voor ons
niet zoals u begrijpt. Laat ons materiaal
aub geen slachtoffer worden van corona-

Twaalf en half jarig-jubileum (van links
naar rechts) zittend: Toon van Osta (dirigent), Ciel Kuypers, Koos Nuiten, Corrie
Kock, kapelaan V.d. Weijden, Riek Lodewikus en Kees van Osta. Staand eerste
rij Elie Franken, Bets Hekstra, Anna Notenboom, mevr. Eleveld, mevr. V.d. Zanden, mevr. Visker, mevr. Onincx, mevr. Van
Kempen en Jo van Bekhoven. Daarachter
Harry van Bekhoven, Henk van Wijk, Ad
Broekaard, Rinus Smulders, Piet Rombouts en Jaap Eleveld.
Maar liefst twaalf koren, samen goed voor
388 zangers en zangeressen, deden mee
aan het door het jubilerende koor Steluta georganiseerd concours op 3 oktober 1970 in De Gouden Leeuw van Terheijden, een hele organisatie. Een aantal

1983
Twaalf en een half jaar verder was het
weer feest in Terheijden en wel een concert uitgevoerd door de jarige zangvereniging ter gelegenheid van het 25-jarig
jubileum van de Gemengde Zangvereniging Steluta.
1997
Het 40-jarig jubileumjaar van Steluta met
een programma in de R.K. kerk Antonius
Abt te Terheijden waaraan Terheijdense koren deelnamen: het Jeugdkoor De
Traaise Flierefluitertjes, Cantorij van de
Protestantse Gemeente Terheijden, het
R.K. Herenkoor St Antonius Abt, het Ouderenkoor Con Amore, de barbershopgroep De Sox en het R.K. Dameskoor
Terheijden.
2002
Tijdens het 45-jarig jubileum werd door
de zangvereniging een zomeravondconcert gegeven op 27 mei 2002 in het Witte Kerkje van Terheijden. Eerder had het
koor een feestavond voor en door de
leden georganiseerd waarbij voordrachtjes, sketches en verhalen werden gepresenteerd. Verder was er ruimte voor het
overbekende drankje en hapje en om het
feest compleet te maken: muziek! waarop
menig lid een dansje waagde.
2007
Een halve eeuw zangvereniging Steluta.
Tijd voor een concert en wel op zaterdag
5 mei 2007 in het Witte Kerkje in Terheijden, samen met het gemengd koor St.
Marcoen uit Dorst. BN/DeStem berichtte
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daarover dat Steluta met het verstrijken der jaren vooral een
gezelligheidskoor is geworden. Terugloop van het aantal leden
en wisselingen van dirigenten lagen daaraan ten grondslag. Aan
concoursen werd niet meer deelgenomen en het koor beperkte
zich tot optredens in zorgcentra en andere gelegenheidsoptreden.
Wordt vervolgd, Jan van Vliet.

UITGAAN
SAMEN GAAT WEER VERDER
Juist nu is er behoefte aan een goed gesprek. Wat gebeurt er allemaal deze tijd,
hoe ervaar jij dat en hoe ga je ermee
om? Of iedere andere (levens)vraag die
jou bezighoudt is bespreekbaar tijdens
onze goed gesprek-bijeenkomsten of tijdens een gezamenlijke maaltijd. Of heb je
behoefte aan stilte, een moment van reflectie. Wij gaan weer
verder, uiteraard rekening houdend met coronaregels. Vandaar
graag vooraf aanmelden als je één van onze bijeenkomsten wilt
bijwonen via welkom@sameninhetwittekerkje.nl.
Agenda september
11
Samen aan tafel
14
Een goed gesprek - in stilte
18
Een goed gesprek - met diepgang. Ochtendgroep
Agenda oktober
5
Een goed gesprek - met diepgang
12
Een goed gesprek - in stilte
16
Een goed gesprek - met diepgang. Ochtendgroep
16
Samen aan tafel
Locatie: het Witte Kerkje, zijingang; tijdstip: van 19.30 tot 21.30
uur, ochtendgroep 9.30 tot 11.30 uur, Samen aan tafel 17.30 uur
tot 20.00 uur. Kosten: geen. Vrijwillige bijdrage voor koffie en
thee. Samen aan tafel € 5,Meer informatie en aanmelden: www.sameninhetwittekerkje.nl
of 06 52046806 (Edwin Vonk).

ZA’K UT DOEN OF NIE
Carnaval 2020-2021

Za’k ut doen of nie? Wie had er eind februari
kunnen bedenken dat het motto voor carnaval 2021 een werkelijke vraag zou worden
met betrekking tot het volgende carnavalsseizoen!
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Kunnen we op 14 november een Prins
onthullen met een Festivalaaf, online of
offline? Kunnen we dit seizoen genieten
van een sauwelweekend? Kunnen we met
z’n allen gaan bouwen aan een creatie
voor de optocht, gaat deze dan ‘gewoon’
door? En wat te denken van al die volle
kroegen met feestvierders, meezingers,
kapellenmuziek, polonaises, omarmingen
en gejuich? En wat te denken van al die
andere activiteiten die de carnavalsvierders binnen Traaie verbindt? Za’k ut doen
of nie èn hoe za’k ut dan gaon doen? Niemand die het al met zekerheid kan zeggen, maar dat carnaval er anders uit gaat
zien in Brabant en dus ook in ons mooie
Traaie, lijkt wel te gaan gebeuren.
Afgelopen tijd zijn er veel berichten voorbij gekomen; op tv, in de krant en op facebook. Veel mensen in het dorp en onze
gemeente hebben het nu al over carnaval.
Goed te zien en te merken dat carnaval
bij zoveel mensen leeft.
In september gaan wij vergaderen en de
samenwerking zoeken met gemeenten,
horeca, optochtdeelnemers, sauwelaars,
kapellen, onze vrijwilligers en andere verenigingen uit de gemeente Drimmelen.
We willen geen besluiten alleen maken en
roepen iedereen die dat wil, op om met
ideeën te komen.
In alles geldt dat we de richtlijnen van het
RIVM nauwlettend in de gaten moeten
houden. Deze geven momenteel geen
helderheid over ons feest dat over ruim 5
maanden op de kalender staat. Duidelijk
is wel dat op dit moment grote groepsevenementen niet worden toegestaan, dat
openlijk zingen niet mogelijk is en in de
horeca móet je zitten, veelal aan een tafel. Vanwege de voortdurende wijzigingen
denken wij daarom dat het wijs is om ieder besluit over het al dan niet doorgaan
van een activiteit zo lang mogelijk uit te
stellen. Omdat een (te) vroeg genomen
besluit achteraf wellicht kan leiden tot
spijt.
Wij als Schraansers willen de situatie ook
niet alleen negatief zien. Er zijn namelijk
ook activiteiten die wèl mogelijk zijn met
bijvoorbeeld enige aanpassing. Wat we
proberen te gaan doen is kijken naar wat
wèl kan. Carnavalsvierders staan bekend
om hun creativiteit. Tot slot geven we de
opmerking mee dat het geen vraag is of
carnaval doorgaat, want carnaval is er.
Het staat op de kalender zoals Kerstmis
en Pasen. De vraag is alleen welke invulling er aan wordt gegeven.
Heb je zelf goede ideeën en wil je deze
met ons delen? Spreek ons dan aan of
stuur een mail naar info@schraansers.nl.
Over goede ideeën gesproken…. die hebben we ook vorig jaar opgehaald tijdens

het succesvolle Schraanse & Mauwe. Helaas hebben we hier door alle coronaperikelen nog geen goed vervolg aan kunnen
geven. Het verslag van Schraanse & Mauwe is wel te vinden op onze site (www.
schraansers.nl) en dit seizoen proberen
we er een vervolg aan te geven én nieuwe
stappen te zetten!
Tot zover. Houd onze site, facebook en
instagram in de gaten voor de laatste
nieuwtjes en bijzonderheden.
TCV De Schraansers

‘JOOST IN THE PICTURE’
IN DE ABT
Bijzondere fototentoonstelling op 19 en
26 september 2020 in de Antonius
Abtkerk in Terheijden.
Tijdens de openstelling van de Antonius
Abtkerk in Terheijden, op de laatste twee
zaterdagmiddagen van september, exposeert Beanne van der Leede het werk van
haar in 2011 overleden man, de Bredase
fotograaf Joost van Buul.
In 2020 is het negen jaar geleden dat de
Bredase fotograaf Joost van Buul is overleden. Zijn oudste dochter heeft mensen
geïnterviewd die belangrijk zijn geweest
in het leven van Joost en voor zijn ontwikkeling als fotograaf. Zijn broer, vrienden en collega’s vertellen bij de selectie
van de foto’s hun verhaal en laten daarmee een groot publiek genieten van zijn
werk.

Het werk van Joost van Buul kenmerkt
zich door veelzijdigheid en oog voor detail. Specialisaties zijn mensen, mode, architectuur en nachtopnamen. Gemaakt
in Nederland of tijdens een van zijn vele
reizen. Op deze reizen deed hij bijzondere landen en plaatsen aan. Zo is hij in
Noord Korea geweest, maar ook in Tsjernobyl. We zien de haven van Antwerpen,
een parade in Pyongyang, het leven na de
kernramp in Tsjernobyl en een verloren
meisje in een metrostation, waardoor je
direct wordt geraakt. Van natuurgetrouw
tot surrealistisch. De website www.joostvanbuul.nl toont een gevarieerde selectie
van zijn werk.

SPIRITUELE AVOND MET
EEN THEMA
Op maandag 21
september 2020
van 20.00 tot 22.00
uur houdt gastspreker
Myrthe
Bruinzeel een interactieve lezing:
“De hemel is dichtbij” in café De Harmonie in Terheijden.
Hoe kunnen we na het overlijden van een
dierbare onze blik zachtjes leren richten
op het ánders houden van die dierbare?
Hoe kunnen we het pijnlijke gat van gemis
in ons hart weer gaan vullen met de emotionele erfenis die deze persoon heeft nagelaten en waarmee diens leven het onze
heeft verrijkt?

Tijdens deze interactieve lezing laat medium Myrthe Bruinzeel u voelen hoe geen
enkele ziel vertrekt zonder schatten te
hebben achtergelaten. Hoe de pijn van nu
onderdeel is van het geluk van toen. En
we onderzoeken onze eigen erfenissen.
Om zo te ontdekken dat er leven is na de
dood van een geliefde.
Myrthe is ruim 13 jaar werkzaam als medium en heeft zo dagelijks te maken met
mensen in rouw.
Meer info: www.spiritandsoul.nl
Het is noodzakelijk om u aan te melden
voor deze avond door de maatregelen van
de overheid ivm corona. Dit kan door een
e-mail te sturen naar annie.shiva@gmail.
com of u mag bellen naar 06 53776005.
We houden ons aan de afstand van 1,5 m
en we doen een gezondheidscheck (triagevragenlijst).We gaan er vanuit dat u niet
komt wanneer u verkouden of ziek bent.
U bent van harte welkom!
Locatie: café De Harmonie, Markstraat 5,
4844 CN in Terheijden. Datum: maandag
21 september 2020. Tijd: 20.00 tot 22.00
uur, inloop 19.30 uur (pauze ± 21.00 uur).
Entree: € 15,- (a.u.b. gepast betalen, bij
voorbaat dank).
Voor meer informatie of vragen kunt u
telefonisch contact opnemen met Annie
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Fens (076 8871933, 06 53776005) of per e-mail (info@anniefens.nl). U kunt ook kijken op www.anniefens.nl.
Het zijn openbare avonden en u heeft altijd uw eigen verantwoordelijkheid en het is op eigen risico of u iets of niets doet
met wat er verteld en uitgewisseld wordt op deze avonden.
De gastspreker en/of Annie Fens kunnen niet aansprakelijk gesteld worden.

OPEN ROAD SESSIONS: AWASH
Op donderdag 24 september 2020
starten
wij
weer de concerten op onder de naam
Open
Road
Sessions in het
Witte Kerkje
in Terheijden.
Wij
starten
met een optreden van Awash.
Awash maakt melodische gitaarpop met een snufje Indië en accenten van piano en fretloze bas. Boeiend in zowel akoestisch
als pop-rockband, lyrisch, breekbaar en vol overgave, met vergelijkingen naar R.E.M, Editors & Racoon.
Het is een vijfkoppige band met muzikanten uit Tilburg, Breda
en Rotterdam met leadzanger en gitarist Geert van der Burg,
gitarist Maarten Ligtenberg, bassist Peter Suoss, pianist en keyboardsspeler Maarten de Raad en drummer Bertwin van Avezaath.
Awash is in staat eerlijk en consistent te blijven ondanks een
grote variatie aan prachtig afgeronde nummers die ieder een
eigen verhaal vertellen. Awash brengt zeer hedendaagse popmuziek waarin melodie en melancholie steeds meer een vooraanstaande rol zijn gaan spelen.
Nieuw
Natuurlijk staat naast het bieden van mooie concerten uw veiligheid voorop. Dit betekent dat het Witte Kerkje hard heeft
gewerkt aan een protocol dat in lijn is met de RIVM-richtlijnen.
Dit heeft echter wel tot gevolg dat er minder bezoekers kunnen
worden toegelaten tijdens de concerten. Om er voor te zorgen
dat toch nog zoveel mogelijk bezoekers de concerten kunnen
bezoeken en om het nog enigszins rendabel te houden zullen er
twee identieke optredens per avond worden gehouden.
Deze optredens vinden plaats van 19.30 - 20.45 uur en van
21.30 - 22.45 uur. Aangezien wij maximaal 40 bezoekers per
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concert kunnen toelaten dienen de tickets voortaan online via de website www.
openroadsessions.nl te worden besteld
en betaald. De prijs van de tickets vindt
u op onze website. Let er bij het bestellen op dat u de tickets voor de juiste tijd
bestelt. Als u twee tickets of meer koopt
gaan wij ervan uit dat u een gezin vormt
en naast elkaar mag zitten (dus niet op
1,5 meter van elkaar). Mocht dit niet het
geval zijn dan kunt u dit bij de opmerkingen aangeven bij uw bestelling.
U kunt kaarten kopen voor alle concerten tot en met december 2020. Voor de
concerten vanaf 2021 zal de voorverkoop
later starten, aangezien wij de ontwikkelingen omtrent het coronavirus verder
willen afwachten. Tot slot hebben wij ook
ervoor gezorgd dat u voortaan uw koffie
en drankjes contactloos kunt betalen.
Meer informatie? Kijk op
www.openroadsessions.nl en
www.facebook.com/openroadsessions.

smedewerkers (professioneel en vrijwillig) over de verschillende perspectieven
van eenzaamheid.
Wil je meedoen en je aanmelden voor
het theater? Stuur een mail naar
info@swodrimmelen.nl.

SPRAAKVERMAAK DRAAIT
DOOR EN GAAT DIGITAAL!
‘’De Regio Draait
Door!!!’’, kopte De
Volkskrant begin
dit jaar. In een 4
pagina’s groot artikel, gelardeerd met
foto’s,
beschreef
Margriet Oostveen
een editie van Spraakvermaak, inclusief
het ontstaan, de geschiedenis en de wijze
waarop een aflevering wordt vormgegeven.

EEN TEGEN EENZAAMHEID
De week van “Een
tegen
Eenzaamheid” is dit jaar van
1 tot 8 oktober.
Vorig jaar hebben we met een tiental organisaties in de week tegen eenzaamheid
een grote bijeenkomst georganiseerd.
Ook dit jaar willen we aandacht schenken
aan dit thema.
Door het coronavirus kiezen we niet voor
een grotere bijeenkomst, maar willen we
in alle dorpskernen wat organiseren. Het
programma hiervan is in de maak. Ook
dit jaar wordt in het Carillon uitgebreid
aandacht geschonken aan dit thema met
een extra bijlage waar het programma
in staat, achtergrondinformatie en interviews. Hou het in de gaten!
Wat gaan we doen?
Op maandagmiddag 5 oktober hebben we een aftrap.
Dit doen we met een theater over eenzaamheid in De Cour in Terheijden. Dit
theater gaan we met Omroep Drimmelen opnemen en/of streamen waardoor
iedereen mee kan kijken en/of mee kan
doen in zijn dorp. Dit is een mooi uitgangspunt om hierna een gesprek te
hebben over het thema eenzaamheid. Elk
dorp zal op zijn eigen manier verder het
programma vullen met verschillende activiteiten op deze dag of in deze week.
In deze week en later worden onder
meer cursussen gegeven over dit thema
door stichting Zinvol, voor mensen (bewoners Drimmelen) die hun eenzaamheid willen onderzoeken en ermee willen
leren omgaan en voor zorg- en welzijn-

Op 8 maart sloten we met de 80e aflevering het seizoen af. Kees Rijvers (foto
Tien Mureau), de oudste nog levende
oud-international van Oranje, was die
middag een van de gasten. Geruchten
over een onbekend virus waren er al en
..... de rest is geschiedenis.
Hoe nu verder?
Na een lange en warme zomer zijn we er
uit. Allereerst, we kunnen bij Ons Thuis
in Terheijden blijven. Dat is vanaf de start
in november 2007 ons vertrouwde adres.
Echter, ruim 300 mensen op een zondagmiddag in de Franse zaal, dat is vanwege corona uiteraard niet mogelijk. Na
verschillende alternatieven onderzocht
te hebben, gooien we het over een heel
andere boeg. We gaan dit seizoen enkel
digitale afleveringen maken, waarbij alleen
de redactie en de mensen van de techniek en ondersteuning aanwezig zijn. Jan
Willem van der Vlies en Freek Reniers
hebben een centrale rol bij de technische
uitvoering.
Livestream
Seizoenkaarthouders krijgen voorafgaand
aan een aflevering via email een code en
kunnen op de Spraakvermaak-zondagen thuis inloggen en via een livestream
het programma volgen. Niet-seizoenkaarthouders betalen een kleine bijdrage.
De data van de geplande zondagmiddagen

blijven uiteraard: 11 oktober, 8 november,
13 december, 10 januari, 7 februari en 14
maart. De uitzendtijd is identiek aan de
‘gewone’ afleveringen: 14.30 uur tot ongeveer 16.45 uur. Hoewel we niets liever
dan een zaal vol met mensen zien en we
met enige weemoed terugdenken aan de
lange rij bij de entree, denken we hiermee toch een service te bieden en kan
het programma (weliswaar in een andere
vorm) toch doorgaan. Verdere info volgt.
Zie ook www.spraakvermaak.nl.

KONINGSCHIETEN 2020
Beste lezer,
Zoals het een zekerheid is dat Eerste Kerstdag op 25
december valt, zo
is het ook een zekerheid dat ons koningschieten op de
dinsdag met kermis
is.
Behalve dit jaar. Vanwege de perikelen
rond corona, heeft onze overheid (ons
bestuur) na lang wikken en wegen besloten dat het voor onze eigen veiligheid en
die van u als lezer niet verstandig is om
dit door te laten gaan. Onze koning Rick
de Jongh en koningin Eva van Bekhoven
mogen nog een jaar bijtekenen in hun positie.

En dat is een goede zaak. Het koningschap
moet immers een jaar zijn waarop je als
koning en koningin met veel plezier terug
moet kunnen kijken en je moet op plaatsen komen, waar je anders als gewone
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gildebroeder en zuster nooit komt. Het is hen van ganser harte
gegund dat zij dit alles mee mogen gaan maken.
Het is voor ons gilde niet de eerste keer dat het koningschieten
niet doorgaat. Van 1665 tot 1678 werd van hogerhand besloten dat het koningschieten werd verboden. In 1789 werden de
gilden verboden door de Franse bezetter en pas in 1802 kon er
weer voor de titel worden geschoten. In 1809 is de kermis door
het toenmalige gemeentebestuur afgelast en dus kon ook het
koningschieten niet doorgaan. En in 1835 werd besloten dat het
koningschieten weer werd verboden. Dit duurde tot 1839. Als
laatste spelbreker moeten we de Tweede Wereldoorlog noemen waar de Duitse bezetter het koningschieten verbood.
Nu is het anders. Het gezonde verstand en de gezondheid van
ons allen is de aanleiding om e.e.a. af te gelasten. Een unieke
gebeurtenis in de geschiedenis van ons bestaan, waarvan wij natuurlijk hopen dat dit de eerste en laatste keer zal moeten zijn
dat dit gebeurt.
Daarom zullen de broeders en zusters van ons gilde bij gelegenheid wederom in het bijzijn van Rick en Eva zingen: “En zolang
als onze koning maar een roosje schiet, treuren wij nog niet”.
Opdat zij hun koning- en koninginschap dit jaar met vele activiteiten mogen invullen.
Tot die tijd zeggen we: “Blijf gezond, let op jezelf en elkaar”.
Met vriendelijke groet, namens het kloveniersgilde,
Michel Brocks

een nieuwe school. Met deze “protestkrant” en een zogenaamde “eerste steen” gingen leerlingen met ouders en leerkrachten
naar het gemeentehuis. Tot ieders opluchting kon burgemeester
Van Maasakkers meedelen, dat de provincie het bouwen van een
nieuwe school eindelijk toch had goedgekeurd. Met de bouw
kon nu spoedig worden begonnen. Dit toch spectaculaire gebeuren was uitgebreid te lezen in de kranten van 9 en 10 mei
1979. De toen bekende Bredase persfotograaf Johan van Gurp
maakte meerdere keren leuke foto’s. Zo ook bij het einde van
het schooljaar op 13 juli 1979 toen de kinderen joelend van
blijdschap uit de school renden. In het najaar van 1979 kwamen
de funderingen in beeld en kreeg men een idee hoe groot de
nieuwe school ging worden. Die school werd gebouwd op de
oude speelplaats, die voor de oude school heeft gelegen. En na
de afbraak van de oude school, is daar de nieuwe speelplaats
gekomen.

EN TOEN GEBEURDE.....
BASISSCHOOL DE ELSENHOF 40 JAAR
Tot 1967 had Wagenberg twee aparte lagere scholen en wel
een voor jongens en een voor meisjes, en ook nog een kleuterschool. De meisjesschool stond daar waar nu “Onder de Toren”
is en de jongensschool stond waar nu ‘De Elsenhof‘ is. De kleuterschool was in Plexat gevestigd. Vanaf het schooljaar 1967-’68
zaten de jongens en de meisjes van hetzelfde leerjaar samen in
één klaslokaal. Deze scholen vielen nog onder het kerkbestuur,
maar vanaf 1973 werd dit Stichting R.K. Onderwijs Wagenberg.
Samenwerken in verschillende gebouwen ging erg moeilijk en
dus werden er plannen gemaakt voor één nieuw schoolgebouw.
De plannen werden uitgewerkt, maar ambtelijke molens draaien langzaam. De gebouwen kregen te maken met achterstallig
onderhoud. Ook de kinderen werden het wachten beu en in
het voorjaar van 1979 werd allereerst een extra editie van het
schoolkrantje ‘Zeggepraatje’ gemaakt. Daarin mochten de leerlingen, geheel op een eigen wijze, hun ongenoegen uiten over
de vervallen schoolgebouwen en de dringende noodzaak van

Op 22 november 1979 werd de eerste steen voor de nieuwe
school officieel gelegd door Jeroen Moerbeek en Geert Visker,
samen met burgemeester Van Maasakkers, naast de voordeur.
De naam ‘De Elsenhof’ is bedacht door onderwijzer Cees van
Gurp.
Bij het begin van het schooljaar 1980-1981 werd de nieuwe basisschool in gebruik genomen. Voor de kinderen werd de opening gevierd op vrijdag 19 september en zij kregen als aandenken een mooi herinnerings-tegeltje. De gehele dag was het voor
de kinderen feest. Pastor Vos verzorgde een korte, plechtige
viering en in de vossenjacht was hij ….. de vos. En weer kwam
een schoolkrantje ‘Zeggepraatje’, nu “t.g.v. de opening van onze
Nieuwe School”. De kinderen waren echt blij met de nieuwe
school en dat blijkt uit de vele geplaatste tekstjes en tekeningen.
De daaropvolgende zondag was het ‘Dorpsfeest’ en dat stond
in het teken van de nieuwe school. De burgemeester was weer
naar Wagenberg gekomen, nu in nostalgische kleding, om het
beeld te onthullen dat door het gemeentebestuur was aangeboden. Het beeld stelt een opa voor die zijn kleindochter, met
een pop, naar school brengt. De maker is N. van Leest uit Lage
Zwaluwe.
Voor de school was, op ludieke wijze, een ouderwetse klas opgesteld. In kleding uit de dertiger jaren kwamen de “kinderen”
achter de harmonie aangehuppeld, of touwtje springend, repend, enz. en werden opgevangen door de “bovenmeester” en
“seur superieur”. Die twee figuren werden kostelijk uitgebeeld
door Ko “de perreplu” de Jongh en zijn vrouw Anneke. Dit is
te lezen in “125 jaar bijzonder onderwijs Wagenberg” (Vlasselt-boekje 33, 1986).
En daarmee was het feestelijk gebeuren rond de nieuwe school
nog niet gedaan. In Wagenberg woonde destijds in de Parallelweg op 28 de medisch-specialist Faithfull met een heel speci-
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SPORT
GRATIS PROEFWEEK BIJ
B-FIT TERHEIJDEN!

ale liefhebberij. Hij deed namelijk aan
ballonvaart met een heteluchtballon. In
mei 1981 gaf hij op het voetbalveld een
demonstratie, waar veel volk naar was
komen kijken. Hij liet deze ballon in eerste instantie op voor de schoolkinderen,
en wel ter gelegenheid van de opening
van de nieuwe basisschool. De kolossale ballon werd opgelaten vanaf het huidige trainingsveld van VCW. Dit weet
oud-onderwijzer Cees van Gurp zich nog
te herinneren. “We zijn toen in optocht
van school naar het voetbalveld getrokken. Alle kinderen hadden een ballon, die
opgelaten werd voordat de grote luchtballon de lucht in ging.” En dat was een
heel indrukwekkend gebeuren.

Ook formeel werd het een en ander
gewijzigd. Met ingang van het schooljaar
1985 is de oude aanduiding “klas” vervallen en gewijzigd in “groep”. Vanaf die
tijd zitten de kleuters in groep 1 en 2. De
klassen 1 tot en met 6 zijn nu groep 3
tot en met 8. En de titel “bovenmeester”
of “hoofd der school” is verdwenen; nu
is dat de “directeur” met een “adjunct-directeur”.
En de eerder genoemde Stichting R.K.
Onderwijs Wagenberg is na de gemeentelijke herindeling in 1997 vervallen. Binnen de gemeente Drimmelen ontstond
op 1 augustus 1997 een samenwerking
van zes katholieke basisscholen in Made,
Wagenberg en Terheijden onder de overkoepelende naam: Stichting Katholiek
Onderwijs Drimmelen.
Johan van der Made

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

In de week van
maandag 14 tot
maandag 21 september stelt B-FIT Terheijden (gratis!)
de deuren open voor iedereen tijdens
alle lessen.
Weet jij niet goed welke training bij je
past of ben je nieuwsgierig naar bepaalde lessen die wij aanbieden? Dan is deze
week perfect voor je. Elke les is instapklaar voor iedereen, ongeacht je niveau!
Bij B-FIT staat persoonlijke aandacht
voorop en hierdoor weten de trainers
elke les om te toveren tot een training
die uitdagend, leuk en veilig is voor iedereen. Elke les is een feest en wij zijn erg
trots op de gemoedelijke en motiverende
sfeer die er heerst tijdens de trainingen.
Dit hebben wij bij B-FIT te danken aan al
onze toffe klanten.

Ons aanbod is divers en wij zijn 7 dagen
per week geopend zodat iedereen de
mogelijkheid heeft om te komen sporten
wanneer dat voor hem of haar uitkomt.
Het rooster bestaat uit conditionele
trainingen, lessen gericht op kracht of
een combinatie van beiden. Ook zijn er
groepslessen waarin muziek leidend is en
geven we looptraining.
Kom jij ervaren hoe het is om bij B-FIT te
sporten? Je kan je heel makkelijk aanmelden door een mail te sturen naar info@
bfitterheijden.nl of kijk op onze website
www.bfitterheijden.nl voor het aanbod.
Word je na de proefweek lid dan betaal
je geen inschrijfkosten en sport je de rest
van de maand september gratis.
Wij kijken ernaar uit om jou in onze trainingen te zien!

OPROEPEN
RABO CLUBSUPPORT
GAAT WEER VAN START

Rabobank zet zich in voor het duurzaam versterken van verenigingen
en stichtingen
Het jaarlijks terugkerende Rabo
ClubSupport
is
weer gestart. Clubs
en
verenigingen
worden opgeroepen om campagne te voeren om
stemmen te winnen voor bestedingsdoelen die de club én
de buurt sterker en beter maken. Rabobank stelt haar kennis, netwerk en financiële ondersteuning beschikbaar om die
doelen te verwezenlijken. Met de huidige
crisis is deze steun belangrijker dan ooit.
Rabo ClubSupport
Met Rabo ClubSupport verdeelt Rabobank een deel van haar winst over de
clubs en verenigingen in Nederland. Rabobank Amerstreek stelt dit jaar € 150.000
van haar winst beschikbaar voor Rabo
ClubSupport. Leden vanaf 12 jaar bepalen hoe die winst over de deelnemende
clubs verdeeld wordt door hun stem uit
te brengen op de verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen.
Dit jaar kunnen leden voor het eerst ook
stemmen via de Rabo App.
Clubs en verenigingen die deelnemen
voeren campagne voor een eigen bestedingsdoel en roepen Rabobank-leden op
om op hun initiatief te stemmen. Denk
aan het opzetten van trainingsprogram-

ma’s voor gehandicapten, verduurzaming
van het clubhuis, gezond voedsel in de
kantine, het organiseren van activiteiten
of het aanschaffen van nieuwe instrumenten.
Hiermee wil Rabobank iedereen een
stem geven in het mooier en beter maken
van zijn of haar club en de buurt.
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50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden 06-51996129
info@harmonieterheijden.nl

Herstart van het club- en verenigingsleven
Clubs en verenigingen hebben het de afgelopen maanden te verduren gehad door de crisis. Leden konden maandenlang niet samenkomen om te sporten, zingen, dansen, hobby’s te beoefenen
of om zich met elkaar in te zetten voor hun vereniging. “Nederland is kampioen verenigen. En dat is ons tijdens de coronacrisis juist onmogelijk gemaakt,’ vertelt Saskia van Dun, directievoorzitter van Rabobank Amerstreek. “Door de maandenlange
stop hebben clubs niet alleen financiële zorgen, we horen ook
geluiden over de sociaal-maatschappelijke gevolgen. De kantine
of het clubhuis is voor veel mensen hun tweede thuis: dé plek
waar leden samenkomen, waar talenten worden ontplooid en
waar verbinding ontstaat in de buurt. Daarmee is tijdens de afgelopen maanden de belangrijke sociale functie die clubs hebben
weggevallen. Op alle fronten kunnen clubs en verenigingen een
steuntje in de rug gebruiken. Meedoen aan Rabo ClubSupport is
dus goed voor jouw club én geweldig voor de buurt.”
Inschrijving gestart
Rabobank roept ook dit jaar lokale clubs en verenigingen op
om in te schrijven. In 2019 hebben bij Rabobank Amerstreek
329 verenigingen en stichtingen deelgenomen aan Rabo ClubSupport en is er door bijna 4.000 leden gestemd. Ook dit jaar
hoopt de bank op een groot aantal deelnemers en leden die
gaan stemmen.
Clubs en verenigingen ontvangen een persoonlijke uitnodiging
van Rabobank om zich in te schrijven voor Rabo ClubSupport
2020. Zij kunnen zich tot en met 30 september aanmelden. De
stemperiode voor Rabobank-leden start op 5 oktober. In november wordt de uitslag bekend gemaakt en worden de cheques
uitgereikt aan de deelnemende verenigingen en stichtingen.
Meer informatie over Rabo ClubSupport vind je op
Rabobank.nl/clubsupport.

RABO CLUBSUPPORT
Rondom de Toren heeft zich ook dit jaar
weer ingeschreven voor Rabo ClubSupport. Met een bijdrage van ClubSupport
kunnen wij onze apparatuur en software
up-to-date houden en een mooie Toren
voor u blijven maken. De Rabobank investeert ieder jaar een deel van hun winst in clubs en verenigingen.
Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel en voeren hier
campagne voor om veel stemmen te winnen. Clubs, stichtingen
en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland.
Zij verbinden de samenleving. Zorgen voor sociale netwerken.
Benutten talenten van jong en van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker. In de periode van 5 oktober tot 25
oktober kunnen de leden van de Rabobank stemmen op clubs,
stichtingen en verenigingen in hun buurt. Mocht u nog geen lid
zijn en toch op Rondom de Toren willen stemmen word dan lid
van de Rabobank.

NIET WEGGOOIEN – WORDT OPGEHAALD!
Donateursactie Harmonie OVU coronaproof

Niet weggooien, wordt opgehaald! Dat is de tekst die
de inwoners van Wagenberg
een dezer dagen zullen aantreffen op een envelop in
hun brievenbus. Een envelop met flyer van onze Harmonie OVU want jaarlijks melden onze leden zich rond deze
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tijd bij u aan de deur met de vraag of u voor het komende
jaar weer Donateur OVU wilt worden of blijven. En natuurlijk hopen we van harte dat u ons ook dit jaar weer wilt steunen. Want juist in deze tijd hebben we uw steun hard nodig.
In deze coronatijd zit een praatje aan de deur, het overhandigen
van de steunbon en het aannemen van uw bijdrage er niet in
op de manier zoals u die gewend bent. Veiligheid voorop zullen
we maar zeggen. En daarom komen we een week later weer bij
u langs om de envelop op een veilige manier op te halen. In de
envelop treft u uw steunbon aan voor het komende jaar. Die is
zoals altijd voor u. Een bewijs van goed gedrag zullen we gekscherend maar zeggen. Natuurlijk mag u de bon ook ingevuld
in de envelop doen bij uw bijdrage. Al jaren hanteren we een
standaardbedrag van € 3,50 waarmee u het komende jaar weer
Donateur OVU bent. Natuurlijk, (iets) meer mag altijd maar
ook met minder zijn we blij want alles telt. De komende tijd ziet
u onze leden met emmer, mand of muziekkoffer bij u aan huis
verschijnen en hopen wij uw bijdrage op veilige afstand in ontvangst te mogen nemen. Dan blijft er muziek in ons dorp zitten.
Alvast onze welgemeende dank namens bestuur en alle leden
van Harmonie OVU

NATIONALE COLLECTE NIERSTICHTING
Ruim 60.000 vrijwilligers collecteren van
13 tot en met 19 september in heel
Nederland tijdens de collecteweek van
de Nierstichting. Ook in Terheijden gaat
een aantal enthousiaste en veelal trouwe
collectanten op pad. Alle bijdragen helpen om het welzijn van
nierpatiënten te verbeteren. En dat is hard nodig, want leven
met een nierziekte beperkt je leven blijvend. Daarom zet de
Nierstichting alles op alles voor onderzoek naar meer succesvolle transplantaties.
De Nierstichting krijgt geen structurele financiële steun van de
overheid en is afhankelijk van giften en donaties. De inkomsten
uit de collecteweek zijn dan ook erg essentieel voor het werk
van de Nierstichting.
Collecteren tijdens coronatijd
In de afgelopen tijd veranderde er veel in onze samenleving.
Gelukkig is persoonlijk collecteren nog steeds mogelijk, op een
veilige manier. Door anderhalve meter afstand van elkaar te
houden en contactloos betaalverkeer. Dat laatste kan eenvoudig
met de QR-code via de mobiele telefoon.
Help ook mee. Geef aan de collectant of doneer direct via
www.nierstichting.nl. Alvast hartelijk dank.
Namens Nierstichting Nederland, Lisette Buijks- de Vroomen,
Liesveld 26, 4844 RB Terheijden. Tel. 076 5931249

sen voor alle vrijwilligers en organisaties uit Drimmelen. Wil
je hieraan meewerken? We zijn op zoek naar mensen die mee
willen helpen met het organiseren en ontwikkelen of initiëren
van nieuwe cursussen. Ook zijn we op zoek naar iemand die
mee wil helpen met de PR zodat iedereen op de hoogte is van
het aanbod.   
Secretaris WWZ (Wonen, Welzijn en Zorg gemeente
Drimmelen)
Vind je het belangrijk dat Drimmelen toegankelijk is voor iedereen? WWZ-Drimmelen is de belangenbehartiger voor inwoners met een beperking. Zij geven gevraagd en ongevraagd
advies aan de gemeente over de toegankelijkheid van straten
en gebouwen. Door deze adviezen zijn al veel gemeentelijke
straten, gebouwen en nieuwe projecten beter toegankelijk voor
iedereen. Als secretaris maak je de agenda’s en verslagen van
de overleggen en schrijf je voor huis-aan-huisbladen. In overleg
schrijf je de adviesrapporten.
Specialist openbare ruimte WWZ
Kun je jezelf inleven (of ben je ervaringsdeskundige) in het leven
van iemand met een beperking? Ben je praktisch ingesteld en
kun je, eventueel met training en begeleiding, adviezen geven
voor verbeterpunten?
De specialist gaat mee met het schouwen van lokale situaties
en onderzoekt nieuwe projecten en plannen op toegankelijkheid. Hierop maak je samen met anderen een advies naar de
gemeente.

IETS VOOR JOU?
POLITIEK
Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met het VIP
(Vrijwilligers InformatiePunt), telefoon 0162 451894, email
vip@swodrimmelen.nl. We denken graag met je mee en helpen
je verder.
Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties beginnen deels en stapsgewijs hun werkzaamheden weer op te pakken.
En er zijn daardoor ook weer vacatures:
Vrijwilliger VrijwilligersAcademie Drimmelen
Wil je meewerken om vrijwilligerswerk nóg leuker te maken? De Vrijwilligersacademie Drimmelen organiseert cursus-

HOEVEEL LETTERS ‘Z’ WAREN HET NOU?

De afgelopen weken heeft de Lijst Harry Bakker de informatiefolder verspreid in de hele gemeente Drimmelen. Het buitengebied en alle dorpen kregen de mooie flyer over wat er al gerealiseerd is, wat nog loopt in uitvoering en wat de plannen zijn. Van
natuur tot recreatie, van sport tot spel, natuur en woningbouw
plus de invulling en onderhoud van de openbare ruimte kwamen
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aan de orde.
Gewoon om iedereen te informeren en om te laten zien wat
de Lijst Harry Bakker allemaal doet en nog van plan is om te
gaan doen. Waarbij we in goed contact blijven met de bevolking
uiteraard.

Team Lijst HB op weg

De prijsvraag
De folder had als extraatje ook een prijsvraag, die heel eenvoudig leek: Tel het aantal letters ‘z’.
Op de voor- en achterzijde stond tekst en wat foto’s en het
registreren van de letter z bleek niet makkelijk. We kregen via
mail en telefoon bijna 200 inzendingen uit de hele gemeente en
de meesten telden te weinig letters z. Zelf had ik diverse malen
geteld, geturfd en nog eens gelezen. En dan blijkt Zwemplezier
echt 2x een letter z te bevatten…. Je leest er snel overheen.
Uiteindelijk bleken de mensen die het hoogste aantal letters z
instuurden het goed te hebben: Het waren er 65. Echt waar!
Op de voorzijde 25 en op de achterkant 40.
We hebben even gewacht zodat iedereen kon meedoen, maar
nu is het duidelijk en ronden we deze succesvolle actie af. De
prijzen zijn feestelijk overhandigd aan de 9 prijswinnaars, die
verspreid woonden over de gemeente (en zelfs iemand uit Den
Hout die in Made werkt). Met organisator Ton de Bok en fractievoorzitter Riebert Verheugen
ging Harry Bakker het rondje
Drimmelen rijden.
De prijswinnaars
De prijswinnaars waren blij
verrast en met een oranje oldtimer en een verse bos zonnebloemen werd het een kleurrijk geheel! Sommigen hadden
nog nooit wat gewonnen en
anderen waren het bijna vergeten. Maakt niet uit; de Lijst HB
houdt het allemaal bij en kijkt
ook weer vooruit. Binnenkort
schuiven de winnaars aan bij
diverse horecagelegenheden Mevr.Van de Korput ontvangt haar prijs
in onze blauwgroene gemeente
Drimmelen. Nogmaals proficiat en moge het goed bekomen!

GEMEENTE
BUURTACTIE ENERGIEZUINIG WONEN
VOOR WAGENBERG EN HOOGE ZWALUWE
Op donderdag 10 september vindt de eerste online informatieavond plaats voor woningeigenaren in Wagenberg en
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1. Anita Dudok
2. Anita Vermeulen
3. Frans Snoeren
4. Matthijs Suykerbuyk
5. Gerard van Vugt
6. Matthijs Suykerbuyk
7. Toos van Boxsel
8. Rini Vermeulen
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Hooge Zwaluwe over energiezuinig wonen. Deelnemers aan de
webinar krijgen adviezen om energie te besparen en op te wekken, variërend van kleine maatregelen tot volledig aardgasvrij
wonen. Wie mee doet ontvangt een waardebon van € 44,- voor
energiebesparende maatregelen in huis. Aanmelden kan via
www.regionaalenergieloket.nl.
Vergelijkbare woningen
Tijdens deze informatieavond
worden voorbeeldwoningen
uit beide dorpen gepresenteerd waarvoor het Regionaal
Energieloket in opdracht van de gemeente Drimmelen adviezen op maat heeft gemaakt. De adviezen zijn bruikbaar voor
alle mensen met een woning van hetzelfde type dat uit dezelfde
bouwperiode komt. Het adviesrapport geeft in stappen aan hoe
eigenaren het comfort, de kwaliteit en het energieverbruik van
hun huis kunnen verbeteren. Als alle adviezen uit het rapport
opgevolgd worden, kan de woning zelfs aardgasvrij en/of energieneutraal gemaakt worden. Maar ook met kleine stapjes kan al
veel energie bespaard worden. In het rapport staat tevens een
inschatting van de energiekosten die men kan besparen.
Online avond
Vanwege het Covid 19-virus vindt deze avond online plaats. Inwoners van Wagenberg en Hooge Zwaluwe kunnen zich digitaal
aanmelden en met laptop, tablet of telefoon de presentatie volgen. Na de informatieavond kan men de adviesrapporten online
opvragen. Voor de andere dorpen wordt op woensdag 23 september (Lage Zwaluwe en Drimmelen) en donderdag 1 oktober (Made) zo’n zelfde online avond georganiseerd. In Terheijden
komt er later dit jaar een vergelijkbare actie in samenwerking
met het Traais Energie Collectief.
‘Stimulans’
Wethouder voor Energietransitie Jürgen Vissers raadt deelname
van harte aan. ‘Iedere woningeigenaar willen we graag de gelegenheid geven zijn of haar huis te verduurzamen.Wij helpen hier
graag bij en deze avond en waardebon zijn hier een stimulans
voor.’
Aanmelden
Wie deel wil nemen kan dit doen via
www.regionaalenergieloket.nl, zijn postcode in te vullen en klikken op de groene knop Buurtactie Energiezuinig Wonen in Wagenberg en Hooge Zwaluwe en de instructies volgen. Deelnemers aan de bijeenkomst ontvangen na afloop een waardebon
ter waarde van € 44,- om kleine energiebesparende maatregelen te nemen in hun eigen huis, zoals tochtstrips en radiatorfolie.

GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Wijziging storten snoeihout
Vanaf maandag 21 september is het niet
meer toegestaan om uw snoeihout te
storten op de carpoolplaats buiten de
poorten van de milieustraat in Terheijden.
Dit was een tijdelijke regeling in verband
met Covid-19.
Voor het in werking mogen hebben
van de milieustraat is een provinciale
milieuvergunning afgegeven door de
provincie Noord-Brabant. Onlangs is
er een controle geweest van handhavers van de provincie Noord-Brabant.
Zij hebben aangegeven dat het stor-
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ten van snoeihout op de carpoolplaats
per half september beëindigd moet zijn.
Vanaf maandagmiddag 21 september a.s.
kunt u tijdens de openingsuren (maandag
t/m vrijdag van 13.00 t/m 16.00 uur en
zaterdag van 10.00 t/m 15.00 uur) het
snoeiafval weer zoals voorheen kwijt op
de milieustraat.
Huiselijk geweld en kindermishandeling
Als u vermoedt dat
er sprake is van
huiselijk geweld of
kindermishandeling
in uw omgeving, is
het belangrijk om
zo snel mogelijk
in actie te komen.
Iedereen kan namelijk het verschil
maken. Ook u.
Bij een vermoeden van kindermishandeling in uw omgeving, kunt u het volgende
doen:
- Sta open voor signalen van kindermishandeling. Als u het gevoel heeft dat er
iets aan de hand is, klopt dat vaak ook.
- Praat met het kind zelf of met de ouders.
Besef dat kindermishandeling vaak het
gevolg is van onmacht. U kunt al helpen
door er te zijn voor het gezin. Of door
het kind een luisterend oor te bieden.

- Vraag advies bij Veilig Thuis. U kunt terecht bij Veilig Thuis om uw zorgen te
delen als het gaat om vermoedens van
kindermishandeling. Een medewerker van
Veilig Thuis bespreekt de situatie met u
en bepaalt in samenspraak met u wat de
volgende stappen zijn. Als het nodig is
kunt u vervolgens een melding doen van
kindermishandeling.
Veilig Thuis West-Brabant is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk
geweld. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor als u zelf betrokken bent of iemand uit uw omgeving. U
kunt er terecht voor advies en voor meldingen.Veilig Thuis is bereikbaar op 08002000 (gratis) en via www.veiligthuiswb.nl
Op de website kunt u ook gratis en anoniem chatten met een medewerker van
Veilig Thuis.
Kinderen die willen praten over problemen die ze thuis hebben, kunnen bellen of
chatten met de Kindertelefoon. Het telefoonnummer is 0800- 0432 (gratis).
Snoei uw taxushaag t/m 10 sept.
De jaarlijkse taxusinzameling van Stichting
Taxus Taxi loopt dit jaar tot 10 september.
De stichting roept iedereen op om met
de takjes van hun taxushaag een bijdrage
te leveren aan de strijd tegen kanker.
Dus help stichting Taxus Taxi en doneer
nú nog uw taxussnoeisel! Aanmelden van
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uw gesnoeide taxus kan tot en met donderdag 10 september. Meer informatie
over de taxusinzameling en de inzamelpunten is te vinden via www.taxustaxi.nl.
ANWB AutoMaatje Drimmelen
Het ANWB AutoMaatje Drimmelen
rijdt sinds begin juli
alweer, uiteraard
met inachtneming
van alle richtlijnen
van het RIVM. Zo
wordt er geadviseerd om een mondkapje
te dragen tijdens de rit. Maar ze zijn nog
wel op zoek naar meer chauffeurs.
ANWB AutoMaatje is een vervoersservice waarbij lokale vrijwilligers met hun
eigen auto minder mobiele dorpsgenoten
vervoeren voor € 0,30 per/km. Gerekend vanaf het adres van de vrijwilliger.
Het kan gaan om een ritje naar de dokter,
winkel, kapsalon, maar ook een dagje uit
is mogelijk. Het is in onze gemeente een
samenwerking tussen SWO Drimmelen,
de gemeente Drimmelen en de ANWB.
Lijkt het u leuk om als vrijwilliger hieraan
mee te werken en heeft u soms vrije tijd
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om een dorpsgenoot van A naar B te brengen? Wacht dan niet
en meld u aan! Neem hierover contact op met SWO AutoMaatje via tel. 0162 748739 en spreek de voicemail in. Of u
stuurt een mailtje naar automaatje@swodrimmelen.nl.
Wilt u een rit aanvragen? Bel dan naar 0162 748739 en spreek
de voicemail van AutoMaatje in met uw naam en telefoonnummer. U wordt zo spoedig mogelijk terug gebeld. Houd er rekening mee dat uw rit minimaal 2 werkdagen van tevoren wordt
aangevraagd, maar hoe eerder u belt hoe fijner dat is voor de
planners.
Bent u nog geen deelnemer van AutoMaatje? Houd dan rekening
met minimaal 2 weken wachttijd voordat u een rit aan kunt
vragen. Er dient namelijk eerst een intakegesprek plaats vinden.
World Cleanup Day 19 september

Zaterdag 19 september is het World Cleanup Day. Dit is het
grootste burgerinitiatief tegen zwerfafval ter wereld. In ruim
160 landen trekken miljoenen vrijwilligers door straten, parken,
bossen en plantsoenen om samen zwerfvuil op te ruimen. Gemeente Drimmelen sluit zich hier graag bij aan. Een aantal initiatiefnemers in onze gemeente heeft zich al bij ons gemeld. De gemeente zorgt voor afvalgrijpers, handschoenen en vuilniszakken.
En natuurlijk regelen we dat het verzamelde zwerfafval wordt
opgehaald. We verwachten dat alle opruimacties, ondanks het
coronavirus, gewoon door kunnen gaan. Uiteraard vragen we
iedereen om de 1,5-meterregel te respecteren. Alle aanmelders
ontvangen van ons tijdig instructies zodat de opruimacties voor
iedereen zo goed en veilig mogelijk verlopen.
U kunt nog meedoen! Meld u uiterlijk 13 september aan via
https://bit.ly/Opschoonactie-Drimmelen.
Vier Burendag 2020 coronaproof
Burendag wordt ieder jaar op de 4e
zaterdag in september gevierd en is
een initiatief van Douwe Egberts en
het Oranje Fonds. Burendag is een dag
waarop de buurt gezellig samenkomt
en waarbij veel mensen iets goeds
doen voor elkaar en de buurt. In 2020
vieren we Burendag op 26 september.
Maar dit jaar is Burendag wel net iets anders dan anders; we
houden voldoende afstand en we vieren het op een veilige manier, voor de deur!
Kijk voor tips over Burendag 2020 en het aanmelden op
www.burendag.nl/vier-burendag. En wilt u iets organiseren tijdens Burendag 2020? Denk dan goed na over hoe u dat coronaproof kunt doen. Voeg daarvoor ook een plan van aanpak toe
aan uw vergunningsaanvraag of melding bij de gemeente.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Ravensnest 3 (4844 TT) (W-2020-0758): De gebruiksvergunning voor Ravensnest Terheijden. Ingekomen d.d.
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12-08-2020.
Wagenberg, Nieuwstraat 14 (4845 CH) (W-2020-0773): Het realiseren van een nokverhoging. Ingekomen d.d. 21-08-2020.
Terheijden, Schansstraat 17 (4844 AR) (W-2020-0777): Het
plaatsen van een keerwand. Ingekomen d.d. 24-08-2020
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Ruitersvaartseweg 1 (4844 PH) (W-2020-0609): Het
kappen van een eik (beperkte levensverwachting) t.b.v. nieuwbouw kleedkamers met herplantplicht van een zuilvormige beuk.
Besluit d.d. 12-08-2020.
Verlengingsbesluit
Terheijden, Ravensnest 4 (4844 TT) (W-2020-0641): De renovatie van de hooischuur. Besluit d.d. 12-08-2020.
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend
dat zij toestemming hebben gegeven tot het afsluiten van de
Lageweg in Terheijden (gedeelte Molenpad – Ruitersvaartseweg)
van 1 tot en met 22 september 2020, of zoveel korter of langer dan nodig is voor werkzaamheden. Er wordt een omleiding
ingesteld.

KERKEN
KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE
GEMEENTE TERHEIJDEN-WAGENBERG
Zondag 13 september 10.00 uur: Mw. ds. J. van Hooijdonk
uit Schelluinen, Diaconiecollecte: Tools to Work, locatie: het
Witte Kerkje.
Zondag 20 september 10.00 uur: Gezamenlijke dienst met
de Protestantse Gemeente van Lage Zwaluwe, ds. E. Fockens,
Diaconiecollecte: Lilianefonds, locatie: Protestantse Kerk in Lage
Zwaluwe, Kerkstraat 49.
Aanmelden kerkdienst 20 september
Vanwege de 1,5 meter-maatregel door het coronavirus verzoeken wij u zich van te voren aan te melden in verband met het
beperkte aantal zitplaatsen. U kunt zich aanmelden tot vrijdagavond 20.00 uur via e-mailadres PKN.lagezwaluwe@gmail.com
met vermelding van het aantal personen waarmee u komt, of
hier huisgenoten bij zijn en uw telefoonnummer, of telefonisch
bij Dick van der Eijk: 0168 484471, bij geen gehoor bij Reina
Faasen: 0168 483020.

VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt Terheijden
e-mail: terheijden@naardekerk.nl
Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 12 september 19.00 uur: Eucharistieviering.
Voorganger: Pastor L. Ballester. Piano: Mevr. Nadia Rutkovska.
Zang: Jolanda van Riel en Jan Groot.
Zaterdag 19 september 19.00 uur: Eucharistieviering.
Voorganger: Pastor L. Ballester. Orgel: Dhr. J. van Opdorp. Zang:
Dhr. H.Vergouwen.
Verder uw aandacht voor het volgende
Er zijn in deze vieringen geen koren, wel een cantor of organist,
maar er mag niet meegezongen worden.
Er wordt wel communie uitgereikt, op een veilige manier.
Bij binnenkomst in de kerk liggen briefjes waarop u uw naam
en telefoonnr. mag invullen. Deze briefjes bewaren wij 14 dagen,
daarna worden ze vernietigd.
Bij de voorganger staat een scherm. De voorganger zal de
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looproute voor de communie aangeven.
Tijdens de viering is er geen collecte,
maar bij de uitgang van de kerk staat een
mandje waarin u uw bijdrage aan de collecte kunt deponeren.
Er mogen maximaal 30 personen aan de
viering deelnemen.
Houd u aan de 1,5m. afstand en kom niet
naar de viering als u gezondheidsklachten
hebt.
Er kunnen weer misintenties worden opgegeven en de eerdere intenties voor vieringen die zijn komen te vervallen kunnen
opnieuw, zonder kosten, worden aangeboden.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr.
2 is geopend op vrijdagochtend van 9.30
tot 12.00 uur, tel. 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.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzigingen in uw
gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de
privacy mogen de gemeentes niet meer
doorgeven wie er komt wonen binnen
onze parochie. Bent u nieuw, of verhuist
u binnen het dorp of gaat binnen uw gezin iemand zelfstandig wonen laat het dan
a.u.b. weten aan het parochiekantoor,
Markstraat 2, 4844 CR Terheijden tel. 076
5931216. Of via het e-mailadres (zie hierboven). Bij voorbaat dank.

VERDER VAN DE TOREN
BUAS START NIEUW SCHOOL
JAAR MET ENORME MUURSCHILDERING
Het Oceangebouw van Breda University
of Applied Sciences (BUas) aan de Mgr.
Hopmansstraat start dit schooljaar met
een nieuw uiterlijk. In opdracht van Blind
Walls Gallery en BUas werkte het Bredase ontwerpduo Rob en Robin de afgelopen weken aan een muurschildering op
het gebouw.

Foto Joost van Asch

Blind Walls Gallery, BUas en Rob en Robin zijn samen op zoek gegaan naar een
passend thema voor de schildering. De
schildering, oftewel Blind Wall, bevindt
zich op het Oceangebouw van BUas, het
onderkomen van de opleiding Leisure
& Events. Het thema van de schildering
moest dus iets te maken hebben met

Foto Rob Lipsius

vrijetijdsbesteding en het organiseren van
evenementen. Een iconisch element wat
toepasbaar is op alle facetten binnen de
opleiding Leisure & Events.
Verschillende elementen passeerden de
revue, zoals festivalbandjes, post-its of
objecten die worden gebruikt tijdens het
sporten. Uiteindelijk werd er gekozen
voor het keycord als symbool voor de
evenementenindustrie.
Het keycord is een voorwerp wat in verschillende richtingen binnen de opleiding
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Leisure & Events wordt gebruikt. Op de
meeste evenementen struinen eventplanners, medewerkers en vrijwilligers het
terrein af met een keycord om hun nek
met daaraan bijvoorbeeld sleutels, een
planning of all access pasjes. Het ontwerp
van Rob en Robin kronkelt over de gehele voorgevel van het Oceangebouw, tussen ramen en deuren door.
Rob en Robin zijn geen vreemden voor
het team achter Blind Walls Gallery. Vorig jaar ontwierpen ze de pre-campagne
voor het Graphic Matters festival (waar
de organisatie tevens verantwoordelijk
voor is) en afgelopen mei maakte het duo
hun eerste Blind Wall op de Mols Parking.
Vorig jaar werkten BUas en Blind Walls
Gallery ook al samen aan schilderingen
in de trappenhuizen binnen het Oceangebouw. Deze schilderingen werden ontworpen door de tevens Bredase illustrator Hedof.
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