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DE GOUDEN LEEUW

Als jongen is hij begonnen met werken 
in De Gouden Leeuw in de garderobe. 
Dat was nog in de tijd van onze opa en 
oma. Vele jaren van trouwe dienst in De 
Gouden Leeuw volgden. Het is heerlijk 
om naar John Reniers zijn verhalen te 
luisteren over hoe het er aan toe ging 

in de Gouwe vroeger, wat een verhalen! We hebben John met 
Prettig Gekookt ingehuurd 
om ons te adviseren met het 
opstarten van ons à la carte 
restaurant. Onze koks hebben 
goede bruikbare tips van hem 
gekregen. En de reacties van 
onze gasten zijn ook lovend! 
Hij vroeg ons of we het een 
leuk idee vonden als we “zijn” 
konijn in het pannetje zouden 
gaan serveren. In de tijd van 
Buitenlust kwamen mensen van 
heinde en ver naar Buitenlust 
toe om o.a. van “zijn” konijn in 
het pannetje te genieten. We 
vinden het dan ook een hele 
eer dat John zijn geheim recept 
geheel belangeloos met ons wil delen, zodat de mensen in de 
omgeving toch nog van “zijn” konijn in het pannetje kunnen ge-
nieten. In een zaak waar toch een stukje van zijn hart ligt….. 
Vanaf vrijdag in De Gouden Leeuw op het menu: Konijn in ‘t 
Pannetje à la John Reniers! Het restaurant van De Gouden 
Leeuw is geopend van vrijdag t/m zondag van 17.00 tot 20.30 uur. 
Het driegangen-keuzemenu kost € 27,50. Reserveren kan tele-
fonisch 076 5931353 of via onze website www.degoudenleeuw-
terheijden.nl.  We zien u graag in De Gouden Leeuw! 
Astrid en Cors Weterings

HARMONIE “ONZE VRIJE UREN” 25 JAAR

De in 1891 opgerichte Wagenbergse fanfare bestond in 1916 
dus 25 jaar. Bij deze feestelijke gelegenheid werd een groeps-
foto gemaakt bij de kerk. De bestuursleden zitten op een stoel 
en de muzikanten staan er in 2 rijen achter. In het midden zit 
de pastoor, want die was destijds de “geestelijk adviseur” van 
meerdere verenigingen. Naast hem zit dirigent of  “kapelmees-
ter” Jan van Alphen; hij was directeur van het boterfabriek ofwel 

ZAKELIJK NIEUWS

EN  TOEN GEBEURDE...
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“ut botter febriek”.  We zien 20 mannen met een instrument. 
Links staat de drager van de grote trom en in het midden de 
vaandeldrager. 
Op 6 mei 1917 was het feest in de Wildestraat. Daar woonde 
de familie Vermeulen-Kuipers en die vierde het “gouden huwe-
lijksfeest”. Zoals toentertijd gebruikelijk was, stond voor het 
huis een ereboog en wapperde de vlag bij de buren. En daar 
hoorde toen ook een serenade bij van OVU.
Begin september 1920 werd in de kerk een vaandelwijding 
gehouden. Zoals toen gebruikelijk hadden verenigingen een ei-
gen vaandel.  Daar ging een muzikale optocht aan vooraf met 
ook enkele verenigingen uit de omgeving. Samen met de Pa-
tronaats-harmonie uit Made zorgde OVU voor “de opgewekte 
tonen”. De stoet was samengekomen bij “den Brouwer” aan het 
begin van de Thijssenweg.  Volgens de krant was de Wagenberg-
se kerk te klein voor de vele deelnemers en belangstellenden.

In augustus 1921 vond een gelijksoortige gebeurtenis in Made 
plaats met ook daar een grootse optocht vanaf het gemeente-
huis door het dorp naar de kerk. De muzikale leiding van dit 
ook grootse gebeuren had de Wagenbergse “kapelmeester” Jan 
van Alphen.
In juli 1921 was de harmonie in Oosterhout al 50 jaar een 
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“koninklijke harmonie” en dat werd daar uitgebreid gevierd. Er 
deden maar liefst 29 muziekverenigingen uit de wijde omgeving 
aan mee. Daarbij waren ook “Harmonie Tot beoefening van To-
neel en Toonkunst” uit Terheijden en “Onze Vrije Uren”. Een 
heel weekend was het daar muziekfeest en op zondagmiddag 
ging een lange optocht met de deelnemende verenigingen door 
Oosterhout. 
In de zomer van 1922 werd in Breda een festival gehouden 
waar Wagenberg en Terheijden aan deelnamen. De Terheijdense 
harmonie speelde op de Grote Markt en OVU in het Valken-
berg. Aldus de krant van 26 augustus 1922.
Een half jaar later, in februari 1923, werd in de stad een “besten-
dig festival” gehouden en na verloting kreeg OVU zowaar een 
bedrag van 75 gulden en Terheijden 10 gulden. (zie blz. 3)
En op 21 december 1922 was er op Wagenberg eindelijk 
weer een “winteruitvoering” door OVU met 2 toneelstukken: 
een historisch toneelspel en een blijspel. 

Maar er was inmiddels nog een toneelclub bijgekomen, genaamd 
“Gezelligheid kent geen tijd”, die haar voorstelling gaf in de 
school van de zusters in de Kerkstraat op 2e Kerstdag 1922. 
Met Hemelvaartsdag is het traditiegetrouw dauwtrappen. Waar-
heen OVU toen ging, stond niet in de krant. Wel dat in 1923 
vanuit Lage Zwaluwe de harmonie naar Wagenberg kwam.

Johan van  der Made

WAAR ER  TWEE OF DRIE SAMEN ZIJN IN 
MIJN NAAM

Zondag 6 september vond in de H. Gum-
maruskerk te Wagenberg de presentatie-
viering plaats van onze nieuwe kapelaan 

VAN  ALLES  WAT

50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden   06-51996129 

info@harmonieterheijden.nl
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Lucio Ballester.
“Waar er twee of drie samen zijn in mijn 
Naam” was het thema van deze viering; 
het monument bij de rotonde op Wa-
genberg, een kruispunt van wegen naar 
Hooge Zwaluwe, Terheijden, Wagenberg , 
Made en Drimmelen, de kernen van onze 
parochie, speelde hierbij een belangrijke 
rol.
Vanwege de nog geldende coronamaatre-
gelen was het een viering op afstand met 
een beperkt aantal mensen,  maar het 
was een warme  sfeervolle viering waarin 
onze kapelaan gepresenteerd werd.
José Mureau, vicevoorzitter van het paro-
chiebestuur, las zijn benoemingsbrief voor. 
Hierna beloofde kapelaan Lucio Ballester 
dat hij zijn benoeming met liefde voor de 
mensen en in trouw aan God wil vervul-
len. 

De overige leden van het pastoraal team 
en de aanwezigen in de kerk gaven te 
kennen dat zij van harte achter deze be-
noeming staan en vanaf dat moment had 
onze Vijf Heiligen Parochie weer een ge-
heel compleet pastoraal team: Waarne-
mend pastoor Marc Lindeijer sj, kapelaan 
Lucio Ballester,  pastoraal werkster Giny 
van der Korput met daarnaast ook nog 
pater Piet Schellens scj en onze drie le-
kenvoorgangers Ans Schoenmakers, Fien 
van Mook en Anton Braat.
Vanuit de verschillende geledingen van 
de parochie kreeg onze nieuwe kapelaan 
een aantal zaken die van belang zijn in 
het uitoefenen van zijn taak: Een fakkel 
van de werkgroep Eerste H. Communie 
als symbool voor het doorgeven van het 

licht en de warmte van het geloof aan de 
jongeren in onze kerk, een stemvork 
namens alle koren, want in onze vierin-
gen mag zang zeker niet ontbreken. Na-
mens de werkgroep diaconie kreeg kape-
laan Lucio Ballester een fruitschaal als 
symbool voor het uitoefenen van Gods 
barmhartigheid, om recht te doen aan de 
mensen. Ook werd een Bijbel overhan-
digd als een kompas voor het leven van 
kapelaan Lucio Ballester en van ons als 
verdieping van ons geloof en gebed. Tot 
slot kreeg hij de hostieschaal en de 
kelk die gebruikt worden als kapelaan 
Lucio Ballester voorgaat in de eucharistie 
en de bediening van de sacramenten.
In de viering ging ons nieuwe pastorale 
team en pater Piet Schellens scj voor en 
aan kapelaan Lucio Ballester werd de eer 
gelaten om aan alle aanwezigen de com-
munie uit te reiken. Het muzikale gedeel-
te van de viering was in handen van onze 
kerkmusici Heino Vergouwen (cantor) en 
Jos Akkermans (orgel).
Vanwege de coronamaatregelen was er 
geen samenzijn na de viering om nader 
kennis te maken, maar iedereen kon op 
afstand al een beetje kennismaken met 
de nieuwe kapelaan van onze Vijf Heiligen 
Parochie, die iedereen een kaars en zijn 
visitekaartje gaf.
Een warm welkom aan kapelaan Lucio 
Ballester, die straks ook zal komen te wo-
nen binnen onze parochie en hopelijk zal 
hij zich hier, afkomstig uit het verre Ar-
gentinië, echt thuis voelen.

CURSUSSEN   VRIJWILLIGERS
ACADEMIE DRIMMELEN

Workshop:  Vrijwilligerswerk doen 
in coronatijd
Datum: donderdag 15 oktober. Tijd: 10.00 
-11.30 uur. Locatie: Vergaderruimte Het 
Vierendeel 6, 1ste verdieping. Workshop-
leiders: Lida van der Aa en Corrie Marij-
nissen.
Het kan lastig zijn om te beslissen of je 
wel of niet weer je vrijwilligerswerk gaat 
doen. Wat zijn de richtlijnen, waar moet 
je rekening mee houden, wanneer zeg je 
ja en wanneer nee? En hoe ga je om met 
mensen die andere meningen hebben?
Al deze vragen komen aan bod tijdens de 
workshop. Je krijgt tips, bespreekt met 
elkaar de dilemma’s en leert voor jezelf 
hoe je afwegingen kunt maken om tot een 
voor jou goede keuze te komen. Hij is be-
doeld voor mensen die al aan de gang zijn 
als vrijwilliger en tegen lastige situaties 
aanlopen en voor mensen die twijfelen of 
ze hun vrijwilligerswerk weer op willen 
gaan pakken. 
Cursussen van ZINVOL, centrum 

voor levensvragen
1 Omgaan met eenzaamheid, basis-
cursus ‘Eenzaamheid signaleren en 
herkennen’. 
Voor vrijwilligers en beroepskrachten die 
werkzaam zijn in zorg en welzijn. Data: 
donderdag 29 oktober en 12 november. 
Tijd: 19.30 - 22.00 uur. Locatie: Vergader-
ruimte Het Vierendeel 6, 1ste verdieping. 
Workshopleider: Frank  Vandendries.
Eenzaamheid is de laatste jaren steeds 
nadrukkelijker in de media. Wat wordt ei-
genlijk bedoeld met eenzaamheid? Wan-
neer voel je je eenzaam? Hoe kan je het 
herkennen? Kun je eenzaamheid bestrij-
den of oplossen? “In twee bijeenkomsten 
werken we met persoonlijke opdrachten 
en gespreksvoeringen om jouw kennis 
rondom eenzaamheid uit te breiden. Zo 
krijg je meer bewustwording van een-
zaamheid.  Verder staan we stil bij de ver-
schillende soorten eenzaamheid en de 
relatie tussen eenzaamheid, gezondheid, 
welzijn en zingeving.”
2 Verdiepingscursus; ‘Hoe maak ik 
eenzaamheid bespreekbaar?’
Data: donderdag 26 november en 10 de-
cember. Tijd: 19.30 - 22.00 uur. Locatie: 
Vergaderruimte Het Vierendeel 6, 1ste 
verdieping. Workshopleider: Frank Van-
dendries.
Eenzaamheid is een groot en bekend be-
grip in Nederland. Veel mensen voelen 
zich vaak eenzaam. Toch is het niet altijd 
zichtbaar voor de buitenwereld. Tijdens 
de twee bijeenkomsten worden er hand-
vatten aangereikt om eenzaamheid en 
zingeving bespreekbaar te maken. Deze 
cursus is een vervolg op de basiscursus 
‘Eenzaamheid signaleren en herkennen’. 
“Samen gaan we het gesprek aan over 
het ervaren, herkennen en benoemen van 
eenzaamheid. We gaan werken met ge-
sprekstools, rollenspellen en een sociale 
kaart. Dit doen we aan de hand van oefe-
ningen. Zowel individueel als in de groep.”
3  Weg van eenzaamheid
Cursus voor 50-plussers die hun eigen 
eenzaamheid willen onderzoeken.
Cursusdata: 30-10, 27-11 van 13.30 - 
16.00 uur en 13-11, 11-12, 08-01 van 
10.00 - 12.30 uur. Locatie: Vergaderruimte 
Het Vierendeel 6, 1ste verdieping. Cursus-
leider: Chantal Kok-Schaap.
In deze cursus onderzoeken we hoe ie-
ders gevoelens van eenzaamheid samen-
hangen met levenservaringen en levens-
vragen.  Van daaruit verkennen we hoe 
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om te gaan met die gevoelens van eenzaamheid en een verbin-
ding te maken met de gewenste situatie.
Cursus ‘Verbindende communicatie’
Bij voldoende belangstelling wordt deze gegeven, meld je dus 
aan wanneer je interesse hebt.
Communiceren vanuit je hart.  Wat kan ik doen om het 
voor ons beiden leuker te maken?
Wil je ook leren om helder te communiceren? Om meer gemak 
te ervaren in de omgang met mensen om je heen en de relaties 
met hen te verdiepen?
Verbindend oftewel geweldloos communiceren gaat over het 
bewustzijn van ons gevoel, hoe we naar onszelf en anderen 
kijken en hoe we vervolgens handelen. Het biedt handvatten 
voor een manier van communiceren die helder is, duidelijk en 
oprecht, met empathie voor jezelf en de ander.  Vanuit het hart 
en niet via het hoofd, zoals we zo vaak doen. Ook stelt het je in 
staat om respectvol en eerlijk om te gaan met iemand anders. 
Verbindend communiceren zorgt voor meer duidelijkheid en 
minder stress, frustratie en onmacht.
Tijdens deze cursus wordt het model dat door Rosenberg is 
ontwikkeld, besproken. De vier onderdelen waarnemen, gevoe-
lens, behoeften en verzoeken komen uitgebreid aan bod.
We gaan vooral praktisch aan de slag met dit model.  Vanuit jouw 
voorbeelden uit jouw leven. Spelenderwijs, alleen, in groepjes 
en met verschillende werkvormen. Laat je verrassen door de 
kracht van Verbindende Communicatie. Docent: Jacqueline Vas 
Dias
Basis Computercursus
Bij voldoende belangstelling wordt deze gegeven.   

FOTO  VAN DE MAAND

Dit is de foto van de maand september van 
fotoclub Dinasa. 
De fotograaf is Ruud Fuik.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actuali-
teiten van en voor Drimmelen en omge-
ving waarbij actuele onderwerpen in de 
schijnwerpers gezet worden. Hebt u een 
nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? 
Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Hergebruik materialen uit de Antonius Abt  Terheijden
Tijdens de renovatie van de kerk Antonius Abt Terheijden ble-
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1. Mark vd Zouwen, 2. Lianne Brandt, 3. Diana de Jager, 
4.  Anita Vermeulen, 5. Jeanne Garczynski, 6. Tonny van 

Geel, 7. Anita Dudok, 8. John Vermeulen, 9. Helma Voogt, 
10. Toos van Boxsel, 11. Susan de Smit, 12. Gerard van 

Vugt, 13. Frans Snoeren
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ven er heel wat materialen achter.  Wat kan de Stichting Behoud 
De Antonius Abt Terheijden 
dan beter doen dan bekijken 
of die materialen kunnen wor-
den hergebruikt, waarmee dat 
tevens iets oplevert voor het 
behoud en voor de gemeen-
schap. Leo Vermeulen van de 

werkgroep vertelt er meer over. Ook laat hij vol trots het in-
sectenhotel zien, dat hij bouwde met oude leien die van het 
gerestaureerde dak kwamen. 
Dorpsgericht werken september

Iedere 2e helft van de maand 
kunt u kijken naar onze rubriek 
Dorpsgericht werken. Dorps-
gericht werken gaat om het 
bevorderen van leefbaarheid, 
veiligheid en sociale betrok-
kenheid. Coördinator Lilian 

Lambrechts zal u in deze rubriek voorzien van informatie over 
actuele zaken die hiermee samen hangen. Dit keer heeft zij een 
gesprek met Corrie Marijnissen  van SWO en Denise Roks van 
training en acteursbureau Hetsen en Visschers over het pro-
gramma in De Week van de Eenzaamheid. 
Ontbijt initiatief in De Cour Terheijden

Al geruime tijd organiseert 
Anita Dudok een paar keer per 
week ontbijten in De Cour Ter-
heijden. Haar doel is om een-
zaamheid te verlichten voor 
zelfstandig wonende ouderen 
en medemensen, voor hen die 

minder mobiel zijn of voor mensen die hun partner hebben ver-
loren. Wij gingen in gesprek met haar om meer uitleg te krijgen 
over dit initiatief en over de vraag hoe het nu verder gaat in 
tijden van corona. 
Exposities in zaal De Abt in Terheijden - Jannet van Gils

In de maanden juni tot en met 
september opende de Stichting 
Behoud de Antonius Abt iede-
re zaterdagmiddag van 13.00-
16.30 gratis de deuren van het 
gebouw. Naast de geschiedenis 
en de bijzondere scheidings-

wand was er nu nog een reden om een bezoek te brengen: 
iedere twee weken exposeerde een lokale kunstenaar in zaal-
gedeelte ‘De Abt’. De tentoonstellingen variëren van foto’s tot 
schilderijen en van keramieken werken tot tekeningen. Wij gin-
gen er meerdere malen op bezoek en maakten daar een serie 
over.  In deze aflevering ziet en hoort u Jannet van Gils.
Drimmelen in beweging-deel 6

Om gezond te blijven is het be-
langrijk om te bewegen. Twee 
fysiotherapeuten uit onze ge-
meente 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 wan-
neer u wilt. Deze week de voorlopig laatste aflevering.

NIEUWS UIT HET OVERLEG

Het Wmo-Platform Drimmelen advi-
seert het college van burgemeester en 

Wat:            9 holes golfwedstrijd grote baan 
Aanvang:   Ontvangst 15.00 uur, start wedstrijd 16.00 uur.
Waar:         Landgoed Bergvliet, Salesdreef 2, Oosterhout
Kosten:      Per persoon inclusief buffet en 2 consumpties:
            > € 37,50* eerste 25 aanmeldingen golfwedstrijd
             > € 57,50 vanaf de 26e aanmelding  
             > € 55,00 golfclinic**  
             > € 32,50 exclusief golfwedstrijd of -clinic
Inschrijven: Mail naar marco.vandijnsen@landgoedbergvliet.nl o.v.v. naam   
  deelnemer(s), wel/geen wedstrijd/clinic en handicap.
Uiterlijk aanmelden:  1 oktober 2020
Betaling:  Uw bijdrage kunt u overmaken aan Stichting Golfbaan Landgoed   
  Bergvliet op IBAN Nr.  NL17RABO 0112249604 o.v.v. naam   
  deelnemer(s). Na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief.
*PCI sponsort de eerste 25 aanmeldingen d.m.v. een gratis greenfee. Hierna is de prijs € 20,00 per deelnemer extra.  
**De golfclinic gaat door bij minimaal 8 deelnemers.

PCI en  Golfbaan Landgoed Bergvliet organiseren het 7e ‘Traaise’ Golfkampioenschap op 
vrijdag 9 oktober 2020

‘Traaise’

Golfkampioenschap
09 - 10 - 2020

landgoedbergvliet.nl

 Salesdreef 2  |  4904 SW Oosterhout  |  076 - 579 5666  |  contact@landgoedbergvliet.nl
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wethouders over het beleid rond de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(Wmo). Het Wmo-Platform komt iedere 
tweede woensdag van de maand in een 
openbare vergadering bijeen. Tijdens de 
vergadering van september kwamen o.a. 
de volgende onderwerpen ter sprake: 
Consulent Zorg en Veiligheid
Sinds een half jaar is er in de gemeente 
een pilot met een Consulent Zorg en 
Veiligheid. De bedoeling is om de pro-
blemen van mensen met een psychiatri-
sche problematiek (vaak verward gedrag) 
vroeger op te merken en deze eerder aan 
te pakken. Op 1 oktober kwam de klank-
bordgroep bij elkaar om de voortgang te 
bespreken. Gezien de ervaringen tot nu 
toe pleit het Wmo-Platform ook voor 
een voortzetting van deze pilot. Extra 
aandacht wordt gevraagd om de kennis 
van deze aanpak verder uit te dragen bv. 
door voorlichting aan vrijwilligers die met 
de mensen met problemen in aanraking 
kunnen komen.
Verbeterproject  Toegang 

De Vereniging van 
Nederlandse Ge-
meenten wil in sa-
menwerking met 
diverse organi-

saties dit project starten. Zij wil aan de 
slag met het verder verbeteren van de 
toegang tot zorg en ondersteuning door 
een gemeente voor hun burgers. Het 
gaat om vragen als: Hoe zorg je dat de 
ondersteuningsaanvragen eenvoudiger en 
passender kunnen worden gemaakt? Met 
een projectgroep wordt dan gewerkt aan 
het bedenken en uitvoeren van verbete-
ringen. Het Wmo-Platform zou graag zien 
dat ook Drimmelen inschrijft voor dit 
project van de VNG.  
Platform Verstandelijk Gehandicap-
ten (Platform VG)
Voor mensen met een licht verstande-
lijke beperking wordt de hedendaagse 
maatschappij steeds ingewikkelder. Zij 
worden regelmatig “overvraagd”. Zij 
hebben behoefte aan een veilige leefom-
geving, structuur en een netwerk waar 
zij op kunnen terugvallen. Ook door de 
ingewikkelde wet- en regelgeving komen 
deze mensen vaak verder van de maat-
schappij af te staan. Brieven en andere 
berichtgeving van rijksoverheid en ge-
meente bv. zijn vaak ingewikkeld en voor 
mensen met een verstandelijke beperking 
vaak niet te begrijpen. Het Platform VG 
vraagt aandacht voor deze problematiek.  
Jeugdzorg
Zoals tijdens de informatieavond van de 
gemeenteraad werd uitgelegd zijn de kos-
ten voor de Jeugdzorg een probleem. Er 
komt een speciale taskforce Jeugd samen 

met Geertruidenberg om deze kosten 
beter te gaan beheersen. Zo’n 4 procent 
van de Drimmelense jeugd maakt gebruik 
van de jeugdzorg.  Voor de beheersing 
denkt men aan mogelijkheden als een be-
perking van de hoge vervoerskosten, be-
perking van het aantal doorverwijzingen 
naar specialistische hulp en een betere 
registratie. Het Wmo-Platform is bezorgd 
dat de geplande kostenbeheersing ten 
koste van deze zorg zou kunnen gaan.
Vragen of opmerkingen over deze 
informatie?
Reageren kan naar het Wmo-Platform 
Drimmelen: *email: jcabroos@planet.
nl, *tel. 06 51055721, *website www.
wmoplatformdrimmelen.nl.

STREEFBEDRAG  TRAAISE 
BOUWSTENEN RUIM 
OVERSCHREDEN

De inschrijving 
voor Traaise 
Bouwstenen is 
zondag 6 septem-

ber gesloten en de administratie is gedaan. 
In totaal is er ingeschreven voor 2195 
Traaise Bouwstenen (obligaties) door 219 
deelnemers. 187 Terheijdenaren en 32 
deelnemers van buiten Terheijden hebben 
ingeschreven en alle inschrijvingen zijn 
gehonoreerd. Ook alle niet-Terheijdena-
ren die hebben ingeschreven, krijgen het 
door hen gewenste aantal Bouwstenen 
toegekend.

Op eigen kracht leggen we zo samen een 
stevig fundament voor onze nieuwe ener-
gievoorziening. Onze dank aan alle deel-
nemers voor dit geweldige resultaat!

STELUTA:  DE OPTREDENS 
EN DIRIGENTEN

Iedere dinsdagavond werd gerepeteerd 
in café ‘Harmoniezaal’ en het koor richt-
te zich op het eerste optreden met een 
kerstuitvoering in het patronaatsgebouw 
(Het latere dorpshuis De Dreef). Na een 
generale repetitie was het op 22 decem-
ber 1957 de beurt aan het koor met Stille 

nacht, Komt allen tezamen, U zijt welle-
kome, Maria die zoude naar Bethlehem 
gaan en andere kerstliedjes. Een geslaagd 
optreden in een volle zaal en op de daar-
op volgende Eerste Kerstdag werden de 
ingestudeerde nummers nogmaals gezon-
gen. Nu tijdens de mis van half acht vroeg 
in de ochtend.
Een tweede optreden liet dan ook niet 
lang op zich wachten. Samen met de fan-
fare uit Zevenbergschen Hoek, de Ter-
heijdense Harmonie en het koor Steluta 
werd in april een propaganda-avond ge-
houden met gratis entree. Steluta zong 
de nummers O Wandersman, De Twaalf 
Rovers en Im Weisse Rössl. “Nog nooit 
zoiets in Terheijden vertoond,” riep de 
harmonievoorzitter na afloop en de 
avond werd bekroond met een lovende 
recensie in het dagblad De Stem. 
Inmiddels was het koor, een jaar na de op-
richting, uitgegroeid tot 64 leden met nog 
steeds een te kort aan mannenstemmen, 
speciaal een gebrek aan bassen. Een feno-
meen, dat zich in alle jaren als hardnekkig 
verschijnsel bleef volharden.
1961: Maart:  een recensie over het optre-
den door Steluta zoals gelezen in Önder-
weg, een weekblad van het Bisdom Breda.  

In de vele jaren die volgden, werd bijna 
traditiegetrouw tegen de kerstdagen een 
kerstuitvoering gegeven in het patronaats-
gebouw en tijdens de vroegmis op Eerste 
Kerstdag. Tijdens deze vroegmis werd in 
latere jaren ook deelgenomen door de 
inmiddels opgerichte koren zoals het Jon-
gerenkoor - de latere Anthony Singers - 
en het Dameskoor als ook het al uit 1750 
stammende Herenkoor van de H. Antoni-
us Abtkerk. 
De vorderingen die het koor maakte, was 

LEZERS IN DE PEN
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ook het kerkbestuur van de H. Antonius Abtkerk niet ontgaan. 
Een kwestie die aan de orde kwam tijdens de jaarvergadering 
in 1965 met de vraag zoals aangetroffen in het notulenboekje: 
“Een regeling te treffen om op bepaalde zondagen Steluta te 
laten optreden als hulpkoor in de kerk. De meerderheid van 
de vergadering kwam hier tegen op en wilde zich niet zien als 
hulpkoor”.  Steluta bleef op de ingeslagen weg, leverde de ge-
bruikelijke bijdragen aan zowel de RK-kerk als die van de Pro-
testantse Gemeente Terheijden. Of zoals gemeld in 1975 in het 
notulenboekje: “Geen menging in kerkmuziek maar bij eventu-
ele ondersteuning gaarne medewerking.” Ook tijdens Sinter-
klaasvieringen was Steluta vele jaren van de partij en er werden 
aubades gegeven tijdens huwelijken en andere feestelijkheden 
zoals het 25-jarig onderwijzerschap van de dirigent Van Osta als 
ook tijdens het afscheid van de toenmalige burgemeester Wil-
helmus A.J. van der Meulen en de inhuldiging van diens opvolger 
Jonkheer Lodewijk Eduard Diederik Sebastiaan von Bönning-
hausen tot Herinckhave. Toen burgemeester Von Bönninghau-
sen tot Herinckhave zijn twaalf en een half jarig ambtsjubileum 
vierde in 1971 hoorde ook het koor Steluta bij de genodigden 
die de feestelijkheden met koorzang opsierde. Het koor was 
inmiddels uitgegroeid tot het predicaat uitmuntendheid met een 
zeer uitgebreid repertoire met buiten de kerkelijke liederen, 
operette- en volksliederen en ook waarlijk klassieke nummers.  

In de honger naar meer schroomde het koor Steluta niet om 
in 1980 deel te nemen aan een workshop tijdens een open dag 
voor muziekscholen in Dussen. Het notulenboekje meldt daar-
over, dat deelname niet alleen plezierig en leerzaam was, maar 
ook: “Speciaal voor de dames, daar zij nu geleerd hebben om 
uitdagend te gaan staan.”
1994: Zorgcentrum Huize ’t Gruytveld (het latere SOVAK) 
een jaar voor het terugtreden van dirigent / directeur Toon van 
Osta. In 1995 moest dirigent Toon van Osta na 38 onafgebroken 
jaren en nagenoeg vanaf de oprichting in 1957 leiding te hebben 
gegeven aan het koor Steluta zijn werkzaamheden vanwege ge-
zondheidsredenen stoppen. Even dreigde het afscheid van  Toon 
van Osta ook tot opheffing en einde van de Gemengde Zangver-
eniging Steluta, maar de wil om als koor verder te gaan was ster-
ker en men ging op zoek naar een nieuwe dirigent. Dat was zo-
waar geen sinecure. Een opvolging werd gevonden met dirigente 
Goedele Scheifes die het koor acht jaar onder haar hoede nam 
en samen met haar werd het 40- en 45- jarig jubileum gevierd. 
Aan concoursen werd niet meer deelgenomen. Bekend waren 
de jaarlijkse uitwisse-
lingen ‘Zomeravond 
in ’t Merelnest’ met 
het familiekoor Col-
legium Musicum Vo-
cale Liesboch. 
2000: Optreden ter 
gelegenheid van het 
250-jarig jubileum 
van het Herenkoor 
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Terheijden onder leiding van Goedele 
Scheifes. In 2003 werd Goedele opge-
volgd door Suzan Wijnbergen-de Feyter 
die in 2005 het koor zelfs toch nog wist 
te verleiden tot een lenteconcert. Een 
jaar later was het Jean-Marie Wouters die 
tot de opheffing van het koor de leiding 
op zich nam. Het koor Steluta richtte zich 
vanaf die tijd meer en meer op gezellig-
heid - het samen zingen - en een enkel 
optreden zoals in zorgcentra en bij de 
zorgboerderij ‘Poolse Dreef”.

BILJARTERS OPGELET!

Na overleg met  Tim Ovington van CC 
De Cour hebben we het volgende aan-
bod voor de biljartliefhebbers.
Vanaf woensdag 7 oktober is het iede-
re woensdag van 19.00 tot 22.00 uur in 
De Cour vrij biljarten.
Aangezien we ons aan de RIVM regels 
moeten houden zijn er voorlopig 2 van de 
3 biljarts beschikbaar. We hopen dat de 
3e snel in gebruik mag worden genomen.
Tevens is er de mogelijkheid om te pool-
biljarten.
Ons doel is om niet alleen de senioren 
maar ook de jongeren geïnteresseerd te 
krijgen voor de biljartsport. Dames die 
belangstelling hebben zijn ook van harte 
welkom. Deelname is gratis.
We gaan een proefperiode van 3 maan-
den aan. Hierna bekijken we of het renda-
bel is en of er voldoende interesse is om 
langer door te kunnen gaan. 

De bar is 
geopend. 
Wil je al-
leen even 
komen kij-
ken of het 
iets voor je 

is, dan kun je dit, onder het genot van een 
drankje, ook doen.
In verband met de coronaregels zijn we 
wel verplicht om je naam en telefoon-
nummer te noteren bij binnenkomst.
Mocht er veel belangstelling zijn, dan zul-
len we de speeltijden zo nodig aanpassen.
Lucy en Ton Lemmens zullen de gasten 
ontvangen en van de nodige informatie 
en consumpties voorzien.
Mocht je meer willen weten, kun je con-
tact opnemen met Lucy of Ton Lemmens, 
Maarweide 13, 4844 VH  Terheijden. 
Mobiel  Ton: 06 40602996, mobiel Lucy: 
06 34654632.
Met vriendelijke groet,
namens Tim Ovington (CC De Cour),
Lucy en Ton Lemmens

KEU’S GENOEG
Na een langlopend biljartseizoen t.g.v. het 
coronavirus en de gezondheidstoestand 
van meerdere van onze spelers, is de 
clubkampioen van biljartvereniging Keu’s 
Genoeg van 2019 uiteindelijk dan toch 
bekend geworden.

Zoals ik reeds eerder aangaf was het wel 
een bijzonder biljartseizoen, want het is 
gebruikelijk dat we in september van het 
lopend jaar een begin maken en dat we 
dan met onze clubkampioenschappen 
klaar zijn voordat we met de OWBC 
competitie gaan beginnen.
Nu dus dit clubkampioenschapjaar; we 
zijn begonnen in september 2019, maar 
we waren pas klaar met dit clubkampi-
oenschap op 08-08-2020, ofschoon alle 
wedstrijden op dit tijdstip nog niet ge-
speeld waren maar daar kom ik later op 
terug.
Ons clubkampioenschap wordt altijd ge-
speeld over alle 3 de disciplines, te weten 
driebanden, bandstoten en libre; het aan-
tal te behalen punten volgt uit het jaarge-
middelde van de spelers.
We zijn begonnen met het driebanden-
spel en wat bleek: de speler die altijd foe-
terde dat hij dit een butspel vond, slaagde 
hier met vlag en wimpel voor, want de 
uitslag hiervan was:
Driebanden: 1e Toon Oprins, 7 wed-
strijden gespeeld, alles gewonnen, een 
wedstrijdscore van 100 % en een gemid-
delde van 0,263. 2e Christ  Verdaasdonk, 
5 wedstrijden gewonnen, 7 gespeeld, 
wedstrijdscore 85,80 %, gem. 0,474. 3e 
Jan de Craen, 5 wedstrijden gewonnen, 
7 gespeeld, wedstrijdscore 85,71 %, gem. 
0,241. 4e Johan den Ridder, wedstrijdsco-
re 83,93 %, wedstrijdpunten 58,75, gem. 
0,261. 5e Ad den Hollander, wedstrijds-
core 81,63 %, wedstrijdpunten 57,14, 
gem. 0,606. 6e Jan Boeren, wedstrijdsco-
re 73,03 %, wedstrijdpunten 51,12, gem. 
0,413. 7e John Prins, wedstrijdscore 65,72 
%, wedstrijdpunten 46.00, gem. 0,146. 8e 
Christ Joosen, wedstrijdscore van 57,14 
%,  wedstrijdpunten 40,00, gem. 0,221.
Hieruit volgde dat  Toon Oprins de eerste 
speler was voor de finalepoule.
Bandstoten: 1e Jan Boeren, 7 wedstrij-
den gespeeld, 5 gewonnen, wedstrijdsco-

re 96,10 %, gem. 1,734. 2e Christ Joosen, 
6 wedstrijden gewonnen, 7 gespeeld, 
wedstrijdscore van 95,24 %, gem. 0,805. 
3e Johan den Ridder, 4 wedstrijden 
gewonnen, 7 gespeeld, wedstrijdsco-
re 86,43 %, gem. 0,840. 4e Toon Oprins, 
wedstrijdscore 82,14 %, wedstrijdpunten 
57,50, gem. 0,661. 5e Jan de Craen, wed-
strijdscore 82,08 %,  wedstrijdpunten 
57,44, gem. 0,777. 6e Christ Verdaasdonk, 
wedstrijdscore 81,57  %, wedstrijdpun-
ten 57,10, gem. 1,517. 7e Ad den Hollan-
der, wedstrijdscore 77,21 %, wedstrijd-
punten 54,05, gem. 1,764. 8e John Prins, 
wedstrijdscore 72,86 %, wedstrijdpunten 
51,00,  gem. 0,317.
Hieruit volgde dat Jan Boeren de tweede 
speler was voor de finalepoule.
Libre: 1e Jan de Craen, 7 wedstrijden 
gespeeld, 6 gewonnen, wedstrijdscore 
99,4 %, gem. 1,099. 2e Christ Verdaas-
donk, 5 wedstrijden gewonnen, 7 ge-
speeld, wedstrijdscore 98,77 %, gem. 
2,288. 3e Christ Joosen, 4 wedstrijden 
gewonnen, 7 gespeeld, wedstrijdscore 
94,20 %, gem. 1,397. 4e Ad den Hollander, 
wedstrijdscore 87,16 %, wedstrijdpun-
ten 61,01, gem. 2,701. 5e Toon Oprins, 
wedstrijdscore 83,76 %, wedstrijdpun-
ten 58,63, gem. 0,934. 6e Johan den Rid-
der, wedstrijdscore 83,44 %, wedstrijd-
punten 58,41, gem. 1,276. 7e Jan Boeren, 
wedstrijdscore 81,20 %, wedstrijdpunten 
56,84, gem. 1,784. 8e John Prins, wed-
strijdscore 64,77 %, wedstrijdpunten 
45,34, gem. 0,453.
Hieruit volgde dat Jan de Craen de derde 
speler was voor de finalepoule.

Nu er reeds 3 spelers bekend zijn voor 
de finalepoule (Toon Oprins, Jan Boeren 
en Jan de Craen) wordt de finalepoule 
aangevuld met de beste 2e speler van de 
voorronde, te weten Christ Verdaasdonk, 
die een totaal score haalde van 187,30, 
wedstrijdscore 89,19 %. Dit waren dus 
de 4 spelers die de finalepoule gingen be-
twisten. De verdere uitslag  van de voor-
ronde was:
5e Johan den Ridders, totaalscore 117,16 

SPORT

De uittredend kampioen van 2018, Jan de Craen,
overhandigt de beker aan de nieuwe kampioen van

2019, nadat hij het naamplaatje van de nieuwe 
kampioen op de beker heeft aangebracht.  

Wel in acht nemend de coronamaatregelen.



12 jaargang 43 nummer 1044

Johan van Ginneken (72 jaar) is elke zaterdag te vinden 
bij SV Terheijden. Als terreinbeheerder zorgt hij ervoor 
dat de voetbalvelden tiptop in orde zijn. “En ik maak 
ranja voor de kleinsten en zet thee voor de oudere spe-
lers”, vertelt hij aan zijn keukentafel in de Polderstraat 
in Terheijden. Daar komt hij al bijna twintig jaar thuis. 
Niet alleen na z’n vrijwilligerswerk bij de voetbalclub, 
ook ’s zomers als hij er zo goed als elke dag met de trein 
op uit gaat. “Hier, voor de deur, stap ik in de bus naar 
Breda en dan ga ik treinen.”

Zelfstandig met begeleiding
Johan woont in een appartementengebouw met in totaal 
twaalf woningen, waar Sovak voor de begeleiding zorgt. 
De zorgorganisatie is er voor mensen met een (verstande-
lijke) beperking, zoals Johan. Hij woont met veel plezier 
zelfstandig, maar heeft  op sommige vlakken wat hulp no-
dig. Dus krijgt hij ondersteuning bij zijn fi nanciën, maar 
bijvoorbeeld ook bij het koken. Vaak eet hij samen met de 

Een huis is niet zomaar een woning. Het is een thuis. Een plek waar je graag thuiskomt. Woonvizier 

staat dit jaar stil bij 100 jaar volkshuisvesting in de gemeente Drimmelen. Een bijzondere mijlpaal die 

we graag met onze huurders vieren. Daarom vroegen we hen: wat betekent thuiskomen voor u? 

‘ Ik kom graag 
onder de mensen.’

Woonvizier viert 100 jaar thuiskomen
Voor Woonvizier staat het jaar zoals altijd in het teken van 
een warm thuis. Toch is dat dit jaar extra bijzonder: we vieren 
namelijk honderd jaar thuiskomen. Ontzettend veel bewoners 
vonden in de afgelopen honderd jaar een fi jne huurwoning in 
Made, Drimmelen, Terheijden, Wagenberg, Hooge Zwaluwe en Lage 
Zwaluwe of het dorp Moerdijk. Onze kracht is lokale verbinding en 
maatwerk. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis voelt. 

WOONVIZIER

Bezoekadres: 
Middelmeede 40

4921 BZ  Made
0162 - 67 98 00

www.woonvizier.net

info@woonvizier.net

andere bewoners – al kan dat nu 
even niet vanwege het coronavi-
rus. Deze woonvorm bevalt hem 
goed, zegt hij. “Ik zou niet anders 
willen, want ik kom graag onder 
de mensen.”Johan is wel van de gezelligheid, vertelt hij. 
“Maar ik doe ook graag dingen alleen.” Elke dag wandelt 
of fi etst hij een stuk en bij grauw weer maakt hij kruis-
woordpuzzels. Want dan is het te donker voor z’n grootste 
hobby: Ministeck.

Wachten op de post
In zijn appartement hangen zijn creaties aan de muur. 
“Elke ochtend begin ik ermee”, lacht hij. Het is een preci-
siewerkje: een leesbril en aanwijspennetje zijn nodig om 
het voorbeeld goed na te maken. “Ongeveer een keer in de 
maand kijk ik samen met mijn begeleider of er een nieuwe 
doos is, en die bestellen we dan via de computer. Ik wacht 
nu op een pakketje, met een afbeelding van een giraff e.”

asdfasd
‘Hier, voor de deur, 

stap ik in de bus 
naar Breda en 

dan ga ik treinen.’

0720_14-Advertorial-Johan-Woonvizier-185x270mm-01.indd   1 17-09-20   17:50
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wedstrijdpunten, wedstrijdscore 84,60%.  6e Ad den Hollander, 
totaalscore 174,16 wedstrijdpunten, wedstrijdscore 82,93%.
7e Christ Joosen, totaalscore 172,16 wedstrijdpunten, wed-
strijdscore 82,30%.  8e John Prins, totaalscore 142,43 wedstrijd-
punten, wedstrijdscore 67,78 %.
Finalepoule 
In de finalepoule is iets unieks gebeurd in de historie van Keu’s 
Genoeg en wel het volgende:
Nog niet alle wedstrijden waren gespeeld, er dienden nog 3 
wedstrijden gespeeld te worden, maar deze wedstrijden hadden 
geen invloed meer op de uitslag voor het clubkampioenschap 
2019. Deze wedstrijden zijn daarom niet meer gespeeld, maar 
voor de 3 nog te spelen wedstrijden is voor beide spelers het 
maximaal aantal punten bijgeteld, m.a.w. deze wedstrijden ein-
digden in remise.
In de finalepoule begonnen we weer met de spelsoort drieban-
den en je kan het geloven of niet, de speler die altijd klaagde 
dat het driebandenspel een butspel was en is, scoorde hier ook 
weer de hoogste punten:
Driebanden: 1e Toon Oprins, 3 wedstrijden gespeeld, alles 
gewonnen, wedstrijdscore 100 %, gem. 0,455. 2e Jan de Craen, 
2 wedstrijden gewonnen, 3 gespeeld, wedstrijdscore 83,33 %, 
gem. 0,242. 3e Christ Verdaasdonk, 2 wedstrijden gewonnen, 
3 gespeeld, wedstrijdscore 72,33 %, gem. 0,520. 4e Jan Boeren, 
1 wedstrijd gewonnen, 3 gespeeld, wedstrijdscore 66,67 %, gem. 
0,377.
Bandstoten: 1e Jan Boeren, 2 wedstrijden gespeeld, 1 wed-
strijd remise toebedeeld, wedstrijdpunten 30. 2e Jan de Craen, 
3 wedstrijden gespeeld, wedstrijdpunten 26,32. 3e Christ Ver-
daasdonk, 2 wedstrijden gespeeld, 1 wedstrijd remise toebe-
deeld, wedstrijdpunten 24,47. 4e Toon Oprins, 3 wedstrijden 
gespeeld, wedstrijdpunten  24,50. 
Libre: 1e Christ Verdaasdonk, 1 wedstrijd gespeeld, 2 wed-
strijden remise toebedeeld, wedstrijdpunten 30,00.
2e Jan de Craen, 2 wedstrijden gespeeld, 1 wedstrijd remise 
toebedeeld, wedstrijdpunten 28,43. 3e Toon Oprins, 3 wed-
strijden gespeeld, 0 wedstrijden remise toebedeeld, wedstrijd-
punten 27,86. 4e Jan Boeren, 2 wedstrijden gespeeld, 1 wed-
strijd remise toebedeeld, wedstrijdpunten 24,00.
Hieronder volgt dan de totale uitslag van de finalepoule 2019:

De clubkampioen van Keu’s Genoeg 2019  is geworden 
Toon Oprins. Proficiat!

De leden van Keu’s Genoeg. 
Helaas ontbreekt Ad den Hollander op de foto t.g.v. zijn gezondheid.

   Driebanden Bandstoten Libre  Totaalscore 
1e Toon Oprins,    30,00  24,50  27,86  82,36 wedstrijdpunten 
2e Jan de Craen  25,00  26,32  18,43 + 10,00 79,75 wedstrijdpunten 
3e Christ Verdaasdonk 21,67  14,47 + 10,00 10,00 + 20,00 76,14 wedstrijdpunten 
4e Jan Boeren  20,00  20,00 + 10,00 14,00 + 10,00 74,00 wedstrijdpunten. 
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SCOUTING D’N HARTEL IS 
WEER BEGONNEN

Zaterdag 2 septem-
ber wisten de leden 
van scoutinggroep 
D’n Hartel weer 
hun weg te vinden 
naar het clubge-
bouw ’t Honk aan 
de Bergen in  Ter-
heijden. Na 6 weken 

was het fijn om elkaar weer te zien.
De welpen zijn het seizoen begonnen 
met het (her)ontdekken van scouting. Zij 
ontdekten dat scouting staat voor samen. 
Samen zijn we een groep en maken sa-
men afspraken om een goed scouting-
seizoen te hebben. Samen betekent ook 
samenwerken. Tijdens een spel moesten 
de leden zien te voorkomen dat de lei-
ding op een lege stoel kwam te zitten. Dit 
zorgde voor hilariteit, maar de welpen lie-
ten ook zien goed te kunnen samenwer-
ken. Er werd ook even teruggekeken naar 
de zomeractiviteit. In de eerste week van 
de vakantie zijn 4 welpen op een piraten 
avontuur gegaan. Kapitein Tweebeen had 
een schatkaart van zijn opa gekregen. Hij 
vroeg de welpen om voor hem op zoek 
te gaan naar de schat. Er volgde een route 
met opdrachten vol uitdagingen. Tijdens 
de opdrachten werden sleutels verdiend 
en stukjes van de route. Aan het eind 
van de route hing boven in de boom een 
schatkist. Maar deze zat op slot! Door 
gebruik te maken van de juiste sleutel 
vonden de welpen de schat. Het avontuur 
werd afgesloten met een broodje knak-
worst op ’t Honk. 
Ook de scouts zijn gestart. Hun eerste 
opkomst stond ook in het teken van het 
opstarten van het seizoen. Er werd met 
veel plezier teruggekeken op hun kamp. 
Vlakbij de Belgische grens verbleven de 
scouts in hun kampbubbel. Daar stond 
Zweinstein, de school voor tovenarij en 
hekserij. De scouts werden door de sor-
teerhoed verdeeld in het huis van Huffel-
puf of Ravenklauw. Gedurende het kamp 
kwamen er verschillende lessen aan bod 
om echte tovenaars en heksen te worden, 
zo werden er toverspreuken geoefend, 
magische brouwsels gemaakt en uiteraard 
zwerkbal gespeeld. Aan het eind van het 

kamp bleek dat Ra-
venklauw het beste 
had gepresteerd en 
de tovenaarsbokaal 
had gewonnen. 
Scoutinggroep D’n 
Hartel is de scouting-
groep uit Terheijden. 
Iedere week komen 

jongens en meisjes samen om weer een 
nieuw avontuur te beleven tijdens hun 
opkomst.
Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting 
besteed je je vrije tijd op een actieve en 
uitdagende manier! Het is samen met je 
vrienden niet alleen enorm gezellig, maar 
je leert ook om samen te werken en het 
avontuur op te zoeken. Leer knopen, ga 
op zomerkamp, kook op je eigen kamp-
vuurtje en ontdek de wereld om je heen!
Scouting is iedere week anders en uitda-
gend. Laat je uitdagen en kom een kijkje 
nemen. Voor  meer informatie zie onze 
Facebook of Instagrampagina (@scou-
tingdnhartel) of kijk op www.scoutingd-
nhartel.nl.

BRANDWONDEN-
STICHTING

In de week van 4 
tot en met 10 
oktober wordt de 
landelijke collecte 

gehouden van de Nederlandse Brand-
wondenstichting. De Brandwondenstich-
ting ontvangt geen subsidie van de over-
heid. Zij zijn dus afhankelijk van giften en 
donaties en uiteraard is de jaarlijkse col-
lecte erg belangrijk voor hun inkomsten.
De Brandwondenstichting wil brandwon-
den voorkomen en het leed als gevolg van 
brandwonden verminderen.
Hiervoor is veel geld nodig. 
Daarom komt in deze week een collec-
tant van de Brandwondenstichting bij u 
langs. 
Doordat er dit jaar een aantal collectan-
ten gestopt is in Terheijden zal het jammer 
genoeg niet lukken om overal te komen.
Heeft u nog tijd om enkele uurtjes te lo-
pen voor de Brandwondenstichting dan 
kunt u zich nog aanmelden, we zouden 
hier erg blij mee zijn.
Marijke van Wingerden, 06 23912582, 
Collecteorganisator Nederlandse Brand-
wondenstichting in Terheijden.

VRIJWILLIGERSWERK

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 
beginnen deels en stapsgewijs hun werk-
zaamheden weer op te pakken. Wil je 
vrijwilligerswerk doen? Neem contact op 
met het VIP (Vrijwilligers InformatiePunt), 
telefoon 0162 451894, email vip@swod-
rimmelen.nl. Er zijn ook weer vacatures:  
Creatieve knutselaar gezocht

Ben je creatief, vind je het leuk om te 
knutselen en lijkt het je wat dit te doen 
met jongeren? Bij de knutselclub komen 
elke vrijdagavond 36 kinderen tussen 7 
en 12 jaar bij elkaar om in drie groepjes 
van 12 te knutselen. Creatieve begelei-
ders zijn hierbij nodig om zowel creatieve 
knutselactiviteiten te verzinnen (denk aan 
papier, klei, glas, touw, koekjes bakken en-
zovoorts) en om de kinderen te begelei-
den. Het is er altijd gezellig en er worden 
heel wat leuke activiteiten verzonnen en 
leuke dingen gemaakt.
Chauffeur dagcentrum Wijngaerd
Ben je iemand die het altijd fijn vindt om 
auto te rijden en ben je goed in het om-
gaan met oudere mensen?  Zorgcentrum 
de Wijngaerd zoekt een aardige en en-
thousiaste vrijwilliger die ouderen thuis 
wil ophalen en weer thuisbrengen. De 
cliënten van het dagcentrum wonen in 
Made en omstreken.

NEDERLANDSE KINDEREN 
ERG GELUKKIG

Uit onderzoek van 
Unicef blijkt dat 
Nederlandse kin-
deren het meest 
gelukkig zijn in 
vergelijking met 41 
andere welvarende 
landen. Ons land 

staat bovenaan de ranglijst als het gaat 
om onder andere mentale en lichamelijke 
gezondheid van kinderen van 0 tot 18 jaar. 
Negen op de tien kinderen in Nederland 
geven aan dat ze tevreden zijn met hun 
leven. In het rapport zijn veel zaken aan 
bod gekomen zoals scholing, gezondheid, 
obesitas, schermtijd, suïcide, kindersterf-
te, pesten en de mate waarin kinderen 
erin slagen om nieuwe vrienden te maken. 
Kinderarmoede in Nederland

Nederland scoort niet op alle punten 
hoog. Zo is één op de vier Nederlandse 
kinderen te dik en ervaren kinderen in 
toenemende mate de druk om te pres-
teren op school. Ook waarschuwt Unicef 
voor de gevolgen van de corona crisis en 
de toename van kinderen die opgroei-
en in gezinnen met weinig geld. Vóór de 
corona crisis leefden ongeveer een half 

OPROEPEN
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miljoen huishoudens, ongeveer 8 procent van de bevolking, in 
armoede. De verwachting is dat dit aantal snel zal stijgen. Het 
hebben van een betaalde baan is daarbij geen garantie op een 
toereikend inkomen en de kans te ontsnappen aan armoede. 
Leergeld wil sociale uitsluiting tegengaan
Kinderen en jonge-
ren die opgroeien in 
armoede lopen vaker 
een leerachterstand 
op, zijn minder vaak 
lid van een sport-
vereniging, verla-
ten vaker voortijdig 
school, hebben meer 
risico op een slechte 
gezondheid, scoren 
vaker lager dan gemiddelde schoolresultaten en hebben later 
vaak een minder goed betaalde baan. Opgroeien in armoede 
heeft verstrekkende gevolgen op de lange termijn. Stichting 
Leergeld wil deze ‘scherpe kantjes’ eraf halen en ervoor zorgen 
dat kinderen wel kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten. 
Vooral op school wordt armoede soms pijnlijk duidelijk, om-
dat ouders de ouderbijdrage of het schoolreisje niet kunnen 
betalen, of een laptop die nodig is voor schoolopdrachten niet 
kunnen aanschaffen vanwege de kosten. Stichting Leergeld wil 
deze sociale uitsluiting tegen gaan, zodat geen enkel kind wordt 
buitengesloten. 
Je kunt nog een aanvraag indienen bij stichting Leergeld voor 
schooljaar 2020-2021. Ga naar onze website en dien je aanvraag 
in: www.leergeldwbo.nl/aanvraag. Ook zijn we telefonisch be-
reikbaar op elke dinsdag t/m donderdag van 09.30 uur tot 11.30 
uur op telefoonnummer 0162 458487. 

Website: www.topzorggroep.nl
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SPRAAKVERMAAK DOET 
MEE  AAN RABO CLUB-
SUPPORT 2020

S p r a a k ve r m a a k 
doet ook dit jaar 
mee aan Rabo 
ClubSupport. Als 
lid van Rabobank 
Amerstreek kunt 
u van maandag 5 
t/m zaterdag 25 

oktober stemmen op Spraakvermaak. 
Hoe meer stemmen we krijgen, des te 
meer geld we via ClubSupport ontvangen. 
Het stemmen gaat dit jaar voor het eerst 
via de Rabo Bankieren App!
Techniek en podiummaterialen
Spraakvermaak wil de prijzen voor sei-
zoenkaarthouders en eenmalige fans laag 
houden, zodat er geen financiële drempel 
is om mee te kunnen genieten van elke 
aflevering. Dit seizoen starten wij, vanwe-
ge corona zolang dat nodig en mogelijk 
is, met digitale afleveringen. Cruciale on-
derdelen om de kwaliteit op een zo hoog 
mogelijk peil te houden zijn de techniek 
(licht, geluid en beeld) en de podiumma-
terialen. Deze zijn voortdurend aan ver-
betering en/of vervanging onderhevig. De 
bijdrage van Rabo ClubSupport besteden 
we dan ook aan deze onderdelen. 
Seizoenkaarten

Zondag 11 ok-
tober starten 
we met het 
14e seizoen, 
aflevering 81, 
zelfde plaats 
(Ons Thuis, 
Bredaseweg 20
Terheijden),
zelfde tijd

(14.30-16.30 uur). Anders dan anders, 
met voorlopig alleen digitale afleveringen 
en zodra dat mogelijk is weer met publiek. 
Seizoenkaarthouders krijgen voorafgaand 
aan een aflevering via e-mail een code 
en kunnen op de Spraakvermaak-zonda-
gen thuis inloggen en via een livestream 
het programma volgen. Niet-seizoen-
kaarthouders betalen een kleine  bijdrage. 
Wat ook anders is: vanwege corona zijn 
seizoenkaarten 2020/2021 ook in seizoen 
15 (2021/2022) 
geldig. 
Gastenboek
Op 8 maart, in 
de laatste “ge-
wone’’ Spraak-
vemaak, waren 
o.a. Humberto 
Tan en Tom-Jan 
Meeus, te gast. 

In het Gastenboek schreef Humberto: 
‘Dank voor de warme ontvangst en het 
boeiende gesprek!’  Tom-Jan noteerde: 
‘De beste show van het Zuiden!’ (foto’s 
Tien Mureau). Voor reacties van andere 
gasten: kijk op de startpagina van www.
spraakvermaak.nl.

ORKESTREPETITIES 
CONCERT  ‘SIMPLY  THE 
BEST’ HERVAT

Na bijna een half 
jaar werden afge-
lopen weekend 
de orkestrepeti-
ties van Stichting 
in Concert hervat. 
Het concert ‘Sim-
ply The Best’ werd 

door COVID-19 verplaatst van april naar 
zaterdag 10 oktober en gaat plaatsvin-
den door middel van een livestream. 
Stichting in Concert presenteert hiermee 
een avondvullende show met muziek uit 
de 70’s en 80’s. Speciaal voor deze show 
is er een orkest samengesteld met de 
meest talentvolle amateurmusici en -vo-
calisten uit de regio Breda.
De afgelopen tijd heeft het bestuur sa-
men met de commissies alle voorberei-
dingen getroffen die nodig waren om de 
repetities te kunnen hervatten en het 
concert door te kunnen laten gaan. Om-
dat Stichting in Concert er vooral is voor 
haar muzikanten en vocalisten hebben zij 
voor een vorm gekozen waarbij ze het 
oorspronkelijke programma alsnog uit 
kunnen voeren én de deelnemers het po-
dium kunnen bieden dat ze verdienen, 
maar dan met het publiek op afstand.

“We zitten in het orkest allemaal ruim 1,5 
meter uit elkaar om aan de RIVM richt-
lijnen te voldoen. Als de zangers en zan-
geressen binnenkort met ons mee gaan 
repeteren moeten zij ook de benodigde 
afstand houden. We repeteren daarom in 
een grote sporthal.” Zo vertelde Marijke
Damen, klarinettiste in het orkest. Op de 
vraag hoe de repetities gegaan zijn ant-
woordde ze: “Het was in het begin even 

wennen om zo ver bij elkaar vandaan te 
zitten maar iedereen speelt zo goed dat 
dit helemaal goed gaat komen. Er worden 
tijdens het concert ook allemaal monito-
ren geplaatst zodat we elkaar beter kun-
nen horen.”
Een livestream code is verkrijgbaar via 
stichtinginconcert.nl/tickets. Deze avond-
vullende show is tot een week na de uit-
voering (zaterdag 10 oktober om 20.00 
uur) nog online terug te kijken.

EEN TEGEN EENZAAMHEID

De week van “Een 
tegen Eenzaam-
heid” is dit jaar van 
1 tot 8 oktober. 

Graag nodigen wij je hiervoor uit.
Programma  
Maandag 5 oktober
- Op maandagmiddag 5 oktober om 
14.00 uur hebben we een aftrap. Dit doen 
we met een interactief theater over een-
zaamheid in De Cour in Terheijden. Dit 
theater gaan we met Omroep Drimmelen 
opnemen en/of streamen naar de Wijn-
gaerd en Woonvizier in Made en op de 
dinsdag naar de Ganshoek in Lage Zwalu-
we. Hierdoor kan iedereen meekijken en/
of meedoen. 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.
- Streaming van dit theater (tegelijk mee 
kunnen kijken en praten via een beeld-
scherm) in de Wijngaerd en Woonvizier 
in Made en de Huiskamer d’n Hartel in 
Terheijden (bij voldoende aanmeldingen).
- Huiskamer d’n Hartel: een Hollandse 
middag met hapjes en drankjes. 
Dinsdag 6 oktober 
Om 10.00 uur theater in de ontmoetings-
ruimte in de Ganshoek in Lage Zwaluwe.
Woensdag 7 oktober 
- Samen wandelen: verzamelen om 10.30 
uur bij de Huiskamer d’n Hartel in Ter-
heijden.
- Huiskamer d’n Hartel: Franse thema-
middag met hapje en drankje.
- Creatief ontmoeten: een speciale les 
waar je bij aan kunt sluiten.
- Salsa dansen in de middag. 
Donderdag 8 oktober:
- Extra les zitgym: park Made (kant van de 
Meidoornlaan). 
- Huiskamer d’n Hartel: High Tea.
Vrijdag 9 oktober: 
- SIL (Samen is Leuker) activiteit, Es-
caperoom in Raamsdonksveer voor vrou-
wen van 35-50 jaar. 
- Huiskamer d’n Hartel: Aftrap van ‘leren 

UITGAAN
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breien en haken van een trui voor de warme truiendag in febru-
ari, en een hapje en drankje. 
Cursussen: 
- Vanaf 30 oktober (5 bijeenkomsten): “Weg van eenzaamheid”, 
cursus voor 50+ers die hun eigen eenzaamheid willen onder-
zoeken.
- 29 oktober en 12 november: “Omgaan met eenzaamheid”, ba-
siscursus eenzaamheid signaleren en herkennen voor vrijwilli-
gers en beroepskrachten.
- 26 november en 10 december: verdiepingscursus “Hoe maak 
ik eenzaamheid bespreekbaar” voor vrijwilligers en beroeps-
krachten. 
Wil je meedoen en je aanmelden voor het theater in De Cour 
of op een andere locatie? Stuur een mail naar info@swodrim-
melen.nl.  Wil je meedoen met een van de cursussen: aanmelden 
kan via www.vadrimmelen.nl. Aanmelden voor de activiteiten 
van de Huiskamer d’n Hartel en Surplus: Jacqueline Slotboom: 
076 5027788.  Voor de beweeg- en sportactiviteiten aanmelden 
bij Femke Selders, buurtsportcoach, telefoon 06 23067360.

ADVIES, KWALITEIT EN SERVICE … 
DAAR HEEFT U  WAT AAN!

Het is een fijn gevoel waar-
mee ik Wagenberg door-
fiets op deze nazomerse 
ochtend. Op de kruising 
met de Vogelstraat buig ik 
linksaf en ik probeer mij 
voor te stellen hoe vele 

klanten van Garage Janssens mij over deze straatstenen zijn 
voor gegaan. De open, vriendelijke winkelpui houd ik aan mijn 
linkerzijde en ik parkeer mijn stadsfiets tussen het moois wat op 
het terrein staat opgesteld. 
Een eerste blik
De zon schijnt intussen vrolijk via de grote ramen de winkel in 
en ik bekijk op mijn gemak het assortiment aan fietsen. Een jong 
stel met een kinderwagen staat geduldig in de winkel te wachten 
en informeert bij Ad naar de 2e hands moederfiets waarmee 
het bedrijf op internet adverteert.  Van stevige kinderfietsen en 
accessoires glijdt mijn oog naar een mooie Gazelle Ultimate. 
Dat men ´Select dealer´ is van deze Nederlandse fietsspecialist 
is bijzonder en dat laat zich hier zien. Ik kan erg genieten van dit 
soort beelden, omdat het voor mij als gelegenheidsfietser gelijk 
is aan vrije tijd en genieten van de omgeving. Ik kijk dan ook uit 
naar het gesprek.
Advies
Voordat ik ook de nette autogarage rustig kan bekijken, ben ik al 
onderdeel van de bedrijvigheid: Klanten worden op de oprit ge-
holpen.  Alsof ze tijdens hun auto- of fietsrit iets hebben ontdekt 
en wensen dat  Ad of Jan hen van dat euvel verlost. Het blijkt niet 
ver naast de waarheid te liggen, want directe service is wat de 
klant hier van oudsher kan verwachten. Toch is het niet zozeer 
flitsend wat ik zie of ervaar. Het gaat rustig,  gedegen. Hier wordt 
een fietstas opgetild, daar wordt een draai gegeven aan een ach-
terwiel. De rust slaat op mij over. Het is bijna onopgemerkt dat de 
stagiair -een vriendelijke jongeman waar hier met lof over wordt 
gesproken- mij vervolgens netjes naar het kantoor begeleidt.  
Een unieke combinatie en een sterk trio
Aan de achterzijde houdt Ella Roijackers - Janssens haar kantoor. 
Ook hier toont zich de eenvoud en inzet. Uit de taken die ze 

DE  ZIEL  VAN DE  ZAAK
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noemt, blijkt Ella de spil van het bedrijf, maar ze betitelt zichzelf 
als een deel van ‘de inboedel’. Desgevraagd naar de vrouw achter 
het bedrijf worden leuke en actieve hobby’s genoemd. Maar we 
hoeven niet te lang bij haar stil te staan, zo merk ik. Het bedrijf 
mag al vanaf haar 16e op haar rekenen. Dat mag vermeld worden. 
Het bedrijf gaat bijna 70 jaren terug toen de grootouders Jans-
sens hier het pand hebben gebouwd en begonnen met de ver-
koop van enkele fietsen. Later volgden ook tijdelijk landbouw-
mechanisatie en de autoservice. De huidige ondernemers vor-
men een drietal: zus Ella dus, broer Ad voor de fietsentak en 
Jan die zich inzet voor het allround garagebedrijf. Ook op de 
echtgenoot en echtgenotes wordt steevast gerekend, er is spra-
ke van een heuse familieband. Het is makkelijker praten als het 
team compleet is, dus met zichtbaar genoegen lokt Ella de beide 
mannen het kantoor in. 
Ik geef ze de tijd voor een persoonlijke ‘pitch’ en dan komen bei-
den toch uit bij de liefde voor het vak, de nieuwe technologieën 
en de trouwe klantenkring die ze al vele jaren mogen helpen. De 
term ‘het werk zien als hobby’ valt vaker en verder is het zoals 
het is.  Je kijkt recht in de harten, zo voelt het.
Liefde voor het leven en voor het dorpse is er overigens ook. 
Zo mag Harmonie OVU rekenen op de vrolijke noten die door 
Ad worden gespeeld op het zachte koper van de sousafoon en 
kunnen loterijen en andere lokale initiatieven vaak rekenen op 
een bijdrage van  Janssens.  En als ik  Jan goed wil leren kennen, 
dan moet ik maar eens gezellig mee op stap.  De spontaniteit 
straalt ervan af.
Kwaliteit en service
Wie het bovenstaande leest, kan de indruk krijgen dat het ga-
ragebedrijf vanuit de achteruitkijkspiegel wordt gedreven. Dat is 
ver naast de waarheid. Beide bedrijven maken namelijk gebruik 
van nieuwe technieken en de techneuten worden voortdurend 
bijgeschoold. Dat er ruimte is voor een frisse blik, blijkt uit de 
eerder genoemde ‘fietstechnicus’ in opleiding. Met e-bikes en 
speed pedelecs is men hier al lange tijd bekend en ook moderne 
auto’s worden hier zorgvuldig onderhouden. Om het de klant 
makkelijk te maken, worden voorbeelden genoemd als gratis 
leenfiets, haal- en brengservice, een weekenddate met een fiets 
om deze rustig te proberen. Maar het is vooral de persoonlijke 
en oprechte aandacht die het bedrijf goed in de markt houdt. 
Daarmee behouden ze hun vaste klantenkring en weten ze ook 
de jeugd aan zich te binden, die de e-bikes hebben ontdekt als 
een goede concurrent voor het OV. Dat fietsen op internet 
voordelig worden aangeboden en dat er langs de weg een APK 
voor een prikkie kan worden aangeboden, is hier ook bekend. 
Dat is echter niet het hele verhaal.  Aan de twee- of vierwielers 
veranderen zulke aanbiedingen immers niets. Die zijn gebaat bij 
goede service. En die fiets? ‘Koop bij de man die ook repareren 
kan’, dan heb je er vele jaren later nog wat ‘an.

DE KOE  VAN  TERHEIJDEN  TERUG IN 
HET DORP
VVD Drimmelen wil de rode koe (of stier) terug in het 
straatbeeld van Terheijden

Voor menig Traaienaar gaat er een lampje 
branden bij de woorden ‘de koe van Ter-
heijden’. In de jaren 80 stond er in Terheij-
den namelijk voor het oude postkantoor, 
op de huidige locatie van ‘Liever Thuis’, 
een rode koe of stier (afhankelijk aan wie 
je het vraagt).  VVD Drimmelen heeft vra-
gen gesteld aan het college om te kijken 
of de iconische koe terug kan worden ge-

plaatst op haar oude plek in het centrum.
Inmiddels is het standbeeld al vele jaren verdwenen maar dat 
vele Traaienaren haar missen, is de waarheid als een koe. In de 

POLITIEK

De koe stond toentertijd voor het postkantoor in Terheijden, 
de huidige locatie van ‘Liever Thuis’.
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Facebookgroep voor Terheijden kwamen vele reacties op een 
bericht met een verzoek voor een foto van het stenen dier. 
Ook haalden veel dorpsbewoners herinneringen op. Voor vele 
generaties was de koe namelijk dé afspreekplek om als groep 
scholieren naar Breda te fietsen. 
Kunstroute
De koe bevindt zich nog in Terheijden.  VVD-raadslid Petra Kim-
mel uit Terheijden heeft het college van de gemeente Drimme-
len gevraagd het beeld terug te zetten op haar plek. Petra Kim-
mel: “Waarom zouden we dit stukje historie niet terugzetten 
om het straatbeeld op te leuken? Daarnaast ontwikkelt  Toeris-
tisch Traaie momenteel een kunstroute om langs lokale kunst 
te wandelen en te fietsen. Hoe leuk is het als de koe hier ook 
een plekje in kan krijgen? Hopelijk kan het college er snel voor 
zorgen dat de koe terugkomt op een plek in het dorp.”

WIJ  LATEN UW STEM HOREN!

De vakantie is weer voorbij. Ondanks het coronavirus kijkt Lijst 
Harry Bakker terug op een rustige, warme en zonnige zomer-
vakantie. 
Toch hebben we niet helemaal stil gezeten. Samen met alle frac-
tieleden van Lijst Harry Bakker hebben wij een flyer huis aan 
huis bezorgd met een update en overzicht over de actuele situ-
atie in alle kernen en het buitengebied. 
Aan bod kwamen de  bloemenmanden, voedselbank, water-
tappunten, woningbouw, speelveldjes, bankjes, een stofzuiger 
die plastic opruimt 
in de haven, geluks-
route, het Beverpad, 
opening van het ver-
nieuwde zwembad, 
glasvezel en zang-
fietspad. U bent weer 
helemaal op de hoog-
te en dat is wat u ook 
van ons gewend bent. 
Het Beverpad is klaar 
en al veel fietsers en 
wandelaars hebben 
er met veel enthou-
siasme  gebruik van 
gemaakt.
Voor de vakantie 
heb ik nog namens 
de fractie van Lijst 
Harry Bakker een 
motie ingediend voor 



21Rondom de Toren 2020

sanitaire voorzieningen in de Biesbosch 
en deze motie is aangenomen. Dit is een 
goede zaak want nu er steeds meer men-
sen ons Nationale Park bezoeken, is het 
wel heel fijn als daar goed en makkelijk 
bereikbaar sanitair aanwezig is.
Voor Lijst Harry Bakker moet een ieder 
in onze gemeente mee kunnen doen. Ik 
houd mijzelf al jaren bezig met armoe-
debeleid en de Participatiewet. Heeft 
u een vraag of een idee hoe dit beter 
geregeld kan worden in onze gemeen-
te, neem gerust contact met mij op via 
wilmavanbeurden@lijstharrybakker.nl.   
Samen met u kan ik dan kijken naar mo-
gelijkheden.  Wij zijn er voor u.
Wilma van Beurden,  Lijst Harry Bakker

KERMISTIJD!
September, kermistijd maar he-
laas gooit Covid-19 roet in het eten. 
Het volksvermaak voor jong en oud kan 
en mag niet doorgaan.
Het is een gemis om geen attracties te 
mogen verwelkomen in onze dorpen. 
Maar natuurlijk ook een zware domper 
voor onze horecaondernemers die nor-
maal gesproken tijdens de kermis heel 
veel aanloop hebben van het kermis vie-
rende publiek.
Waar zal Covid-19 allemaal nog meer 
roet in het eten gooien? Dorpsactivitei-
ten? 11-11? Nieuwjaarsviering/recep-
ties? Carnaval? Het wordt voor iedereen 
hoog tijd dat Covid-19 voorgoed geïso-
leerd wordt en de samenleving weer 
met elkaar kan genieten zonder reke-
ning te houden met 1,5 meter afstand. 
Wat had het mooi kunnen zijn op de 
diverse kermissen, met in Terheijden en 
Made waar het kermisterrein volledig 
vernieuwd is met een prachtige uitstra-

ling.
Drimmelenseweg / Sluizeweg Made
Op 14 september 2019 werd door buurt-
vertegenwoordigers van de Drimmelen-
seweg / Sluizeweg het zwartboek aange-
boden aan wethouder Jan-Willem Stoop. 
In reactie op het zwartboek, is op initia-
tief van de Lijst Harry Bakker tijdens de 
raadsvergadering van 7 november 2019 
een amendement ingediend om de Drim-
melenseweg/Sluizeweg veiliger te maken. 
Dit amendement is door de raad aange-
nomen, waardoor in 2020 de voorberei-
dingen konden beginnen. 
De zorgvuldig uitgewerkte plannen zijn 
op woensdag 16 september j.l. voorge-
legd aan de buurtvertegenwoordigers 
van de Drimmelenseweg/Sluizeweg om 
de plannen te bekijken en eventuele ad-
viezen/opmerkingen te verwerken.
Door goed luisteren en meedenken met 
de bewoners is het door dit initiatief van de 
Lijst Harry Bakker mogelijk geworden om 
de Drimmelenseweg / Sluizeweg versneld 
aan te pakken en veiliger te gaan maken. 
Aanspreekbaar en bij u in de buurt 
Uit bovenstaand voorbeeld is het duide-
lijk dat het zin heeft om de fractie van 
de Lijst Harry Bakker te benaderen en 
aan te spreken. Gelukkig weten vele in-
woners ons te vinden, zij vragen om 
adviezen betreffende mogelijkheden en 
onmogelijkheden. De Lijst Harry Bakker 
zal u altijd helpen om de juiste weg uit 
te zetten of in contact te brengen met 
de juiste ambtenaren of wethouders. 
Schroom niet als u een advies nodig 
heeft om de fractieleden van de Lijst 
Harry Bakker persoonlijk te benaderen. 
Lijst Harry Bakker is er voor u!
Ton de Bok,  raadslid/fractiesecretaris
fractie@lijstharrybakker.nl

WIST  JE…….

- Dat wij een bestuur gevormd hebben: 
Johan van der Vlist uit Lage Zwaluwe 
voorzitter wordt, Els van Meel uit Made 
het secretariaat gaat doen en Jeanet van 
Gool uit Terheijden zich bezig gaat hou-
den met het penningmeesterschap.
- Jan van Vliet onze pr-man wordt, maar 
ook nog wat andere taakjes op zich zal 
nemen. Zo heeft hij de website, twitter en 
Instagram al in orde gemaakt.
- Dat de statuten klaar zijn en een af-
spraak bij de notaris gepland staat.
- Dat de eerste leden zich al aangemeld 
hebben maar dat we wachten totdat we 
een rekening kunnen openen.

- Dat we hard werken om alles rond te 
krijgen en hulp altijd welkom is.
- Dat we op vrijdag 18 september,  we-
gens groot succes, nógmaals fruit, aardap-
pelen en pompoenen aangeboden hebben 
aan de voedselbank.
- Dat we voor alles wat we krijgen een te-
genprestatie doen (voor wat, hoort wat/
heitje voor karweitje) dus ook voor deze 
producten iets terug zullen doen.

- Dat we binnenkort voor de partijkas 
een middagje gaan serveren op het terras 
bij eetcafé ‘t Roer Om in Lage Zwaluwe. 
We hebben namelijk best een serieus be-
drag moeten betalen om mee te mogen 
doen aan de verkiezingen.
- Dat wij jullie oproepen om ons ook uit 
te dagen voor een leuk ‘heitje voor kar-
weitje’. Dit kan ook bij verenigingen door 
bijvoorbeeld een bardienst te doen, óf bij 
bedrijven.
- Dat SAMEN Drimmelen het erg be-
langrijk vindt dat iedereen mee kan doen. 
Daarom zijn wij ook erg tevreden dat de 
raadsvergaderingen die je altijd terug kan 
kijken, vanaf 1 oktober ondertiteld gaan 
worden. Zo kunnen doven en slechtho-
renden ook meedoen!
- Dat SAMEN Drimmelen zaterdag 19 
september naar de brandput aan de Vij-
verstraat in Lage Zwaluwe is geweest. 
Vanuit verschillende inwoners was er een 
vraag gekomen of er iets te doen is aan 
die blauwalg. Heel de zomer heeft in de 
brandput blauwalg gezeten.  We weten al-
lemaal dat dat erg schadelijk is voor mens 
en dier.  SAMEN is echt samen, dus ko-
men we graag in gesprek met elkaar. Zo 
ook deze zaterdag.
- Dat als jullie onderwerpen hebben waar 
je met SAMEN Drimmelen over wilt pra-
ten of brainstormen, je een belletje kan 
geven:  06 40146753 of mailen naar 
samen.drimmelen@gmail.com. 
- Dat wij geregeld op verschillende loca-
ties gaan vergaderen. SAMEN Drimmelen 
doet het anders.  Wij willen open, trans-
parant, toegankelijk voor iedereen zijn. 
Zo bieden wij ook een kans om op een Ton de Bok: voor u altijd bereikbaar en in de buurt!
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laagdrempelige manier kennis met ons te maken, mee te praten, 
jullie mening te horen zodat SAMEN Drimmelen dat kan inbren-
gen in de raadsvergaderingen. Het eerste fractieoverleg was bij 
restaurant/grandcafé Het Panorama in Drimmelen.  Vorige week 
heeft SAMEN Drimmelen bij Den Domp in Lage Zwaluwe ver-
gaderd.  Wij zullen steeds op Facebook zetten op welke locatie 
wij fractieoverleg hebben. Dus volg ons, houd ons in de gaten, 
loop eens binnen en drink een drankje met ons. Website: SA-
MENDrimmelen.nl,  Facebook SAMENDrimmelen.
- Dat wij super enthousiast en gedreven zijn om met dít bestuur 
en met júllie richting de verkiezingen van 2022 te gaan. 
Groetjes Femke en Ankie

“FINANCIËN DRIMMELEN NOG OP ORDE; 
PAS OP DE PLAATS KAN NODIG ZIJN”

Net als voor andere gemeenten zijn het 
ook voor Drimmelen spannende tijden 
met het oog op de financiële mogelijkhe-
den. De gemeente heeft te kampen met 
minder inkomsten en fors meer uitgaven 
vanwege de uitvoering van de wet maat-
schappelijke ondersteuning en de jeugd-
zorg. “Als er vanuit Den Haag geen aan-
vullende financiële compensatie komt, zullen er stevige politieke 
keuzes gemaakt moeten worden,” stelt Harry Bakker, wethou-
der financiën.
Meer wettelijke taken
Voor de Najaarsnota 2020, waarin het college bestek opmaakt 
over de financiële situatie en de uitvoering van het beleid van 
dit jaar, zal het financiële beeld nog redelijk zijn, maar toch ne-
gatief. Voor de begroting 2021 is het financiële beeld al minder 
rooskleurig. Dit heeft te maken met nieuwe beleidswensen, ho-
gere afdrachten aan samenwerkingspartners en meer wettelijke 
taken waarvoor we niet voldoende vergoedingen ontvangen uit 
het Gemeentefonds (de algemene uitkering van het Rijk aan ge-
meenten). Daardoor liet de Kadernota, waarin het college ver-
der vooruit kijkt naar de komende jaren, eerder dit jaar al een 
fors tekort zien.
Prinsjesdag
“Met veel belangstelling hebben we op de financiële uitkom-
sten van de zogenaamde septembercirculaire gewacht die op 
Prinsjesdag verschijnt”, zegt wethouder Bakker. “We hopen op 
beter financieel nieuws voor gemeenten. Maar ook dan zullen 
we moeten accepteren dat niet alles kan worden opgepakt en 
uitgevoerd wat we van plan waren. Een pas op de plaats is nood-
zakelijk en we moeten principiële keuzes maken.” Bakker denkt 
hierbij aan het matigen van ambities en ook het accepteren dat 
sommige zaken doorschuiven naar komende jaren. “Het college 
is volop bezig deze complexe puzzel te leggen en compleet te 
maken. We hebben natuurlijk de uitvoering van noodzakelijke en 
onontkoombare werkzaamheden en activiteiten, dat we samen 
met nieuw beleid mogelijk willen maken binnen een financieel 
solide begroting,” legt Bakker uit. “Die moet niet alleen voor 
2021 kloppen, maar ook houdbaar zijn voor de jaren daarna. Bij 
de Najaarsnota zal hierover al meer 
duidelijk zijn,” denkt Bakker. De ge-
meenteraad behandelt de Najaars-
nota op 15 oktober.
Corona
“De financiële gevolgen voor de 

GEMEENTE

WWW.RONDOMDETOREN.NL



23Rondom de Toren 2020

gemeente van het uitbreken van het co-
ronavirus zijn op dit moment nog niet ge-
heel te overzien”, sluit wethouder Bakker 
af. “Op Prinsjesdag is er meer duidelijk-
heid voor gemeenten ontstaan over alle 
compensatiemaatregelen van het Rijk. De 
gemeenteraad wordt hier uitgebreid over 
geïnformeerd.”

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Ruimere spelregels Samen aan de Slag
Inwoners van onze gemeente hebben 
vaak goede ideeën om de buurt leef-
baarder en veiliger te maken. Wij willen 
deze ideeën graag mogelijk maken en on-

dersteunen. 
Vanuit de 
regeling Sa-
men aan de 
Slag kunt u 

bij ons een financiële bijdrage aanvragen. 
Door corona zijn veel activiteiten stil 
komen te liggen. Maar nu de maatrege-
len versoepeld zijn, ziet u misschien weer 
mogelijkheden om uw activiteit op te 
starten. Om u daarbij te helpen, passen 
wij de spelregels van Samen aan de Slag 
tijdelijk aan. Tot 1 januari 2021 vervalt de 
regel dat u een aanvraag maar 1 keer kunt 
indienen. Heeft u een idee waarvoor u 
eerder een bijdrage hebt ontvangen, dan 
mag u daarvoor toch opnieuw een aan-
vraag doen. Voor meer informatie en de 
spelregels kijkt u op www.drimmelen.nl/
samen-aan-de-slag.
Drimmelen: anderhalve bever = an-
derhalve meter

Veel mensen vin-
den het moeilijk. 
De anderhalve-
metersamenle-
ving wordt ook 
wel de ‘nieuwe 
werkelijkheid’ van 
dit moment ge-
noemd. Voldoen-
de afstand hou-
den is in elk geval 

een belangrijke manier om coronabe-
smetting te voorkomen. Maar hoe maak 
je nou iemand duidelijk wat anderhalve 
meter is? En hoe zeg je het als iemand te 
dichtbij staat voor jouw gevoel? We zoch-
ten daarom naar symbolen met een knip-
oog en maakten er posters mee. Maar we 
kunnen altijd nieuwe ideeën gebruiken.   
We noemen onze blauwgroene gemeen-
te ook wel de ‘Voortuin van de Bies-
bosch’. Daarom maakten we een poster 
met dieren uit dit gebied: ‘houd anderhal-
ve bever afstand’ en eentje met ‘houd een 
visarend afstand’. Hiermee vestigen we de 

aandacht op de anderhalve meter afstand, 
en dit zal ook wel gespreksstof opleveren 
op sommige plekken…
Wilt u deze poster thuis, op school, op 
de vereniging of in de zaak? Haal ‘m op 
bij het gemeentehuis. Hebt u zelf een 
idee voor een poster voor uw vereniging, 
winkel, voor op school of andere plekken 
waar afstand moet worden gehouden? 
Laat het ons weten en wie weet wordt dit 
idee wel de volgende poster in de serie. 
Wekelijks kunnen we een of meer ont-
werpen maken. Mail uw wens of uw idee 
naar communicatie@drimmelen.nl o.v.v. 
‘Houd anderhalve bever afstand’.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omg.vergunningen
Terheijden, Munnikenhof 10 (4844 PK) 
(W-2020-0782): Het plaatsen van een bij-
gebouw. Ingekomen d.d. 27-08-2020.
Terheijden, Schansstraat 17 (4844 AR) 
(W-2020-0788): Aanleg warmtenet fase 
1.2 (De Weelde/ Het Slotje/ Thomashof/ 
Norbartstraat en Mr. Aalbersestraat). In-
gekomen d.d. 31-08-2020. 
Terheijden, Molenstraat 75 (4844 AM) 
(W-2020-0800): Het kappen van twee 
bomen. Ingekomen d.d. 02-09-2020.
Wagenberg, Wagenstraat 78 (4845 CX) 
(W-2020-0808): Het tijdelijk afwijken van 
de regels van het bestemmingsplan ivm 
Covid-19 crisis. Ingekomen d.d. 08-09-
2020.
Verlengingsbesluit
Terheijden, Brabantstraat 29 (4844 AT) 
(W-2020-0684): Het verbouwen en uit-
breiden van de woning. Besluitdatum: 27-
08-2020.

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

Vieringen in het weekend
Zaterdag 26 september 19.00 uur: 
Eucharistieviering. Extra collecte: PAX. 
Voorganger: Pastor L. Ballester en Past.
werker G. v.d. Korput. Orgel: Dhr. J. Hor-
bach. Zang: Dhr. H.  Vergouwen.
Zaterdag  3 oktober 19.00 uur: Eu-
charistieviering. Voorganger Pastoor M. 
Lindeijer. Piano: René v.d. Assche. Zang: 
Jolanda van Riel en Jan Groot. 
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 brief-

jes waarop u uw naam en telefoonnr.  mag 
invullen. Deze briefjes bewaren wij 14 da-
gen, daarna worden ze vernietigd. 
*Bij de voorganger staat een scherm. De 
voorganger zal de looproute voor de 
communie aangeven.
*Tijdens de viering is er geen  collecte, maar 
bij de uitgang van de kerk staat een mand-
je waarin u uw bijdrage aan de collecte   
kunt deponeren.
*Er mogen maximaal 30 personen aan de 
viering deelnemen.
*Houdt u aan de 1,5m. afstand en komt 
u niet naar de viering als u gezondheids-
klachten hebt.
*Er kunnen weer misintenties worden op-
gegeven en de eerdere intenties voor vie-
ringen die zijn komen te vervallen, kunnen   
 opnieuw, zonder kosten worden aange-
boden.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat 
nr. 2 is alleen geopend op vrijdagoch-
tend van  9.30 tot 12.00 uur, tel. 076-
5931216. U kunt dan afspraken maken 
voor doopsel, huwelijk, jubileum, een ge-
sprek, opgeven van gebedsintenties, afha-
len doopbewijzen enz. In dringende situa-
ties en bij overlijden kunt u contact opne-
men met telefoonnummer 06-51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze 
parochie of zijn er wijzigingen in uw 
gezinssamenstelling?
Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp 
of gaat binnen uw gezin iemand zelfstan-
dig wonen, laat het dan a.u.b. weten aan 
het parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 
CR Terheijden, tel. 076 5931216 of via ons 
e-mailadres. Bij voorbaat dank.

KERKEN Rondom de Toren wordt bezorgd 
op woensdag of donderdag.

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

of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer 

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

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl



1. Leny Peemen, 2. Gerard van Vugt, 3. Lianne Brandt, 
4. Jeanne Garczynski, 5. Anita Dudok

Stuur ook jouw foto’s naar 
liesbeth@rondomdetoren.nl
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