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Behoud Antonius Abt

Frank Husson maakte deze mooie foto
van de molen tijdens de Wolk on 4 Corine-loop
van L.V. De Roze Wolk (zie blz. 20)

2

jaargang 43 nummer 1045

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 1046
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 14-10-2020, 17.00 u

VAN HET RdT TEAM
DONATEURSACTIE
Beste lezers,
In de volgende Rondom de Toren (nr. 1046) zult u de bekende
envelop aantreffen met daarin
het verzoek om ons te steunen
in de vorm van een donatie.
Waarschijnlijk is het al bekend, maar toch leggen wij het graag
nog een keer uit: wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Met andere
woorden: RdT, het 2-wekelijks informatieblad met nieuws voor
en door u dat gratis wordt verspreid, maken wij als vrijwilliger.
Daar kruipt veel tijd in en dat is niet erg, want wij doen dit graag.
Het brengt echter ook veel kosten met zich mee: computers,
printers, grote schermen, programma’s om RdT in op te maken,
de kennis om het blad te maken op peil houden en niet te vergeten het blad laten drukken en verspreiden.
Gelukkig hebben wij advertentie-inkomsten en sponsors die
mogelijk maken dat ons blad elke 2 weken uit kan komen. Voor
de rest zijn wij aangewezen op de inkomsten van u als donateur.
Wij hopen natuurlijk dat u, als u ons een warm hart toedraagt,
ons door een donatie wilt steunen. Wij zijn echt overal blij mee.
Waar we ook heel blij mee zijn is de hulp van ingenieursbedrijf
MUC voor het drukken van deze brief, firma Boonen die de
envelop mogelijk maakt en de medewerkers van het Dagactiviteitencentrum Ruitersvaart die de brieven hebben gevouwen en
in de enveloppen gestopt. Allemaal hartelijk bedankt!!
Dit jaar hebben wij voor de 100e, 200e en 300e donateur een
verrassing. Wij hopen op een grote respons, dan kunnen wij op
een goede manier zorgen dat RdT het 44ste jaar ingaat!
Namens het team van Rondom de Toren hartelijk bedankt.

GEZONDHEID
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
Bloedafname Wagenberg		
Dorpsstraat 58a
				
ma. en do. 9 - 10 u
Apotheek Terheijden		
076 - 593 4300
Service apotheek Wagenberg
Dorpsstraat 58a
				
na contact apotheek Made
				
ma. - vr. 8.15 - 10 u
Surplus Welzijn Terheijden		
Raadhuisstraat 2c
EN TOEN GEBEURDE...
				www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk		
076 - 502 7788
BOERENLEENBANK EN RABOBANK IN
spreekuur		
di. 9 - 10 u
TERHEIJDEN
Sociaal Raadslieden Werk		
076 - 502 7788
spreekuur		
di. & do. 9.30 - 11 u
Voor 1961 was er in Terheijden nog geen bankgebouw. Voor een
contact			sociaalraadslieden@		
bezoek aan de Boerenleenbank, zoals die toen heette, moest
				surpluswelzijn.nl
men naar de woning van de kassier. De eerste kassier was K.
Schuldhulpverlening		
076 - 502 7788
Sweep op Bredaseweg 5. In een daartoe ingerichte kamer in de
Juridisch spreekuur Terheijden
1e en 3e ma. 17 - 18 u
boerderij was het kantoortje van de Boerenleenbank gevestigd.
				Raadhuisstraat 2c
In De Stem van 25 januari 1961 was een uitgebreid artikel te
SWO				
0162 - 451 894
lezen over de opening van het eerste bankgebouw in de RaadPOLITIE
huisstraat nummer 16.
Algemeen nummer		
112
Politie Zeeland/West-Brabant
0900 - 8844
				www.politie.nl
Wijkagenten			
L. Brooimans & D. Sjardijn
GEMEENTE INFORMATIE
Park 1 Made T. 14 0162
				www.drimmelen.nl
WMO-loket			
ma. - vr. 9 - 12.30 u
				gemeente@drimmelen.nl
Milieustraat Terheijden		
076 - 593 4795
openingstijden		
ma. - vr. 13 - 16 u, za 10-15 u
Ophalen afval
Terheijden groen: elke woensdag, grijs: 04/11
Wagenberg groen: elke vrijdag, grijs: 06/11
Ophalen oud papier		
10/10
Ophalen plastic
Terheijden 14/10 Wagenberg 16/10
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden		
di.- wo.15 - 17.30 u, vr.15-19.30 u
Woonvizier			
0162 - 679 800
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Vroeger was daar het postkantoor van Sjef Welten, die ook
een sigarenwinkeltje had. Burgemeester Van Bonninghausen
opende officieel de bankkluis.
En zoals toen gebruikelijk
kwam ook meneer pastoor
voor de “inzegening”. De bank
is daar slechts 9 jaar gevestigd geweest, gevolgd door de
winkel van Den Exter en vanaf
1979 kennen we daar juwelier
Boeren. Zie over de genoemde locaties het Vlasselt-boekje
“Ambachten en beroepen in
Terheijden in de periode 19201970” (nr. 60-1992) van Harrie
Krijnen.

In 1970 verrees een geheel
nieuwe bank op het Dorpsplein.
Ook nu was het burgemeester
Van Bonninghausen die de opening verrichtte. Dit gebeuren was op 1 oktober 1970 in Dagblad
De Stem te lezen.

En enkele jaren later veranderde de naam van alle Boerenleenbanken, na een fusie met de Raiffeisenbank, in (afgekort) Rabobank. Vele ontwikkelingen hebben deze en andere banken nadien
doorgemaakt, tot die weer uit onze dorpen verdwenen. Vorig jaar
begon de ombouw van de voormalige Terheijdense Rabobank tot
“Restaurant De Buren”, dat daar nu is gevestigd.
Johan van der Made
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UITGAAN
SPRAAKVERMAAK GAAT ONLINE

met Jan Terlouw, Jan Kluytmans, Willem van Hooijdonk
en Gert de Kok
Zondag 11 oktober
Het 14e seizoen van Spraakvermaak staat
op punt van beginnen en vanwege corona
is de uitvoering anders dan anders. Ruim
een maand geleden hebben we de knoop
doorgehakt. We maken voorlopig alleen
online edities, zonder publiek, maar wel
met de mogelijkheid om het programma gewoon thuis te volgen.
En we blijven op het vertrouwde adres: Ons Thuis in Terheijden.
Online
Een online-aflevering maken vraagt om meer camera’s en een
grote hoeveelheid techniek. Janwillem van der Vlies is aangetrokken als regisseur, want een talkshow op tv of laptop is heel
iets anders dan een talkshow voor een live publiek. De techniek
is zoals altijd in handen van Freek Reniers. Wat hetzelfde blijft:
een podium met aansprekende gasten en boegbeeld Dik van
Beest als presentator. Angelina Schets is zondag als gastpresentator de rechterhand van Dik.
Palet aan gasten
Het palet aan gasten -daar doet
corona niets aan af- is ook op
11 oktober weer spraakmakend: Jan Terlouw, arts-microbioloog Jan Kluytmans van het
Amphia Breda en Willem van
Hooijdonk van politie Zeeland-

West-Brabant. Burgemeester
Gert de Kok opent traditiegetrouw het nieuwe seizoen en
is ook columnist. Sam Knoop
(foto Tien Mureau) zorgt samen met broer Merijn voor
muzikale afwisseling.
Bijzondere tijd
Ruim 3 jaar geleden was Jan Terlouw (foto Tien Mureau) al eens
te gast bij Spraakvermaak. Hij sloot toen met mooie woorden
(‘touwtje uit de brievenbus’) het programma af. Hoe kijkt deze
eminence grise aan tegen deze bijzondere tijd? Mogelijk heeft
de schrijver en voormalig minister en vicepremier opbeurende
woorden voor ons allemaal. Jan Kluytmans (foto Amphia) is sinds
maart een vertrouwde
gast in de praatprogramma’s op tv en is daardoor
in rap tempo een BN’er
geworden.
Kluytmans
was zo eigenwijs om begin maart in het Amphia al op grote schaal te
gaan testen op corona.
Onlangs voorspelde hij in
Op1 een zware herfst en een moeilijke winter. Inmiddels is de
herfst in het land en de vraag blijft: hoe staan we ervoor?
Moordzaken
Of het nu gaat om moordzaken, branden of overvallen, Willem
van Hooijdonk voert het woord over politiezaken in de regio
Zeeland-West-Brabant. Van Hooijdonk (foto politie ZWB)
verschijnt regelmatig in programma’s als Opsporing Verzocht
(NPO1) en Bureau Brabant van Omroep Brabant. Brandende
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vraag: is West-Brabant een
walhalla voor criminelen? Mirjam Schrauwen ging weer ‘De
Hort OP’, maar wilde enkel
kwijt dat ze de grens opzoekt.
In haar eigen woorden ‘ik ga
abroad.’ En we spelen de Plattelandsquiz met Lisette van
Oosterhout van kaasboerderij
‘t Bosch in Made en Koen van
Steen.
Thuis Spraakvermaak kijken
Het zal even wennen zijn, maar
de digitale techniek maakt het
mogelijk om op de 2e zondag
van de maand Spraakvermaak gewoon thuis te volgen via telefoon, tablet, laptop, computer en TV. We horen al berichten
dat trouwe bezoekers in kleine groepjes bij iemand thuis het
programma gaan bekijken. En zelfs bitterballen laten rondgaan.....
Seizoenkaarthouders krijgen automatisch op 7 oktober een link
en uniek wachtwoord per e-mail toegestuurd met uitleg over
de te volgen stappen. Niet-seizoenkaarthouders kunnen op de
startpagina van www.spraakvermaak.nl onder een aparte knop
ook een code aanschaffen (€ 2,50 per aflevering, te betalen via
iDeal) en krijgen daarna automatisch een link en uniek wachtwoord per e-mail toegestuurd. Ook zij ontvangen verdere uitleg
over de te volgen stappen om Spraakvermaak live te bekijken.
Op zondag 11 okt. kunt u al vanaf 14.00 uur inloggen, het
programma start op de gebruikelijke tijd: 14.30 uur. Na een
grondige voorbereiding hoopt het Spraakvermaakteam u ook
in editie 81 een mooi, boeiend en spraakmakend programma te
presenteren.
Zie ook www.spraakvermaak.nl.

SPIRITUELE AVOND MET EEN THEMA
Op maandag 19 oktober 2020 van
20.00 tot 22.00 uur houdt gastspreker
Yvonne van Oosterhout de lezing “Wateraders en Elektrosmog” in café De Harmonie in Terheijden.
Deze lezing gaat over de invloed die wateraders kunnen hebben op uw gezondheid en wat u eraan kunt doen om beter in uw energie te blijven. Elektromagnetische straling is niet
zichtbaar maar je kunt het wel ervaren; deze straling beïnvloedt
uw gezondheid op een negatieve manier. Deze straling speelt
steeds meer een grotere rol. Dit kan de oorzaak zijn van b.v.
klachten als hoofdpijn, rugpijn, depressiviteit, slapeloosheid en
eczeem.
De Spirituele Avonden met een
Thema zijn laagdrempelige informatieve bijeenkomsten over
spiritualiteit, bewustzijn en healing (Spiritueel Café Terheijden).
Een informeel gebeuren waar
je interesses kunt delen met
gelijkgestemden en waar ook
ruimte is voor spontane gesprekken bij de gezellige nazit.
Het is i.v.m. de coronamaatregelen noodzakelijk om aan te melden voor deze avond via annie.
shiva@gmail.com.
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We houden ons aan de afstand van 1,5
m en de hygiënemaatregelen 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
19 oktober 2020. Tijd: 20.00 tot 22.00
uur, inloop 19.30 uur (pauze ± 21.00 uur).
Entree: € 5,- (a.u.b. gepast betalen, bij
voorbaat dank).
Het zijn openbare avonden, 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.

50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden 06-51996129
info@harmonieterheijden.nl

SPORT
TRAAIS KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN
2021
De laatste weken zien we het aantal besmettingen met het covid-19 virus weer gestaag oplopen.
Normaal organiseren wij elk jaar in januari, in samenwerking
met De Gouden Leeuw, het Traais Kampioenschap Driebanden.
De organisatie en het verloop van het toernooi vergt nogal wat
aanpassingen en extra inzet van zowel spelers als van de organisatie, waarbij de regels van het RIVM strikt in acht moeten worden genomen. Gezondheid is voor ons het allerbelangrijkste. De
laatste tijd zien we het aantal besmettingen oplopen, zowel bij
oudere als jonge mensen, hetgeen niet in ons voordeel werkt.
Gezien het bovenstaande hebben wij als biljartvereniging Touché besloten om in 2021 GEEN kampioenschap te organiseren.
Zegt het voort.
We hopen dat er begrip bestaat voor onze beslissing en dat
iedereen het jaar op een gezonde manier doorkomt, zodat we
in 2022 weer op jullie kunnen rekenen.
Namens biljartvereniging Touché, Peter Joris en Jan Santbergen
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VAN ALLES WAT
GRIEPVACCINATIE
DOKTERS & CO

Alle patiënten die in aanmerking komen
voor een griepvaccinatie hebben inmiddels thuis een oproepbrief ontvangen.Wij
vaccineren dit jaar op zaterdag 10 oktober in De Cour.
Vanwege de nieuwe richtlijnen verzoeken wij iedereen een mondkapje
te dragen vóór het betreden van De
Cour, en dit pas af te zetten wanneer het pand is verlaten.
Alle medewerkers zullen ook een mondkapje dragen. Wij vragen iedereen zich te
houden aan de tijd in
de oproepbrief, en de
1,5 meter richtlijn in
acht te nemen.
Bent u verkouden op
de vaccinatiedag, blijf dan thuis en bel
wanneer u opgeknapt bent de praktijk
om u aan te melden voor de tweede vaccinatieronde.
Samen zorgen we op deze manier voor
een vlotte en veilige vaccinatiedag.
Dank voor uw medewerking!
Team Dokters & Co

OMROEP DRIMMELEN
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen
van lopende actualiteiten van en voor
Drimmelen en omgeving waarbij actuele
onderwerpen in de schijnwerpers gezet
worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl.
Biodiversiteit op het erf

Kijk in het buitengebied en je ziet veel
kale boerenerven. In de dorpen zie je veel
betegelde tuinen. Daar is niet veel leven.
Want zonder bloemen zijn er geen vlinders en bijen, en ook geen vogels, omdat

er voor hen geen insecten en geen schuilplaatsen zijn. Dat moet anders, er moet
weer meer leven komen: biodiversiteit!
Ook in de gemeente Drimmelen wordt
aan het project biodiversiteit gewerkt.
Wij gingen op bezoek bij melkveebedrijf
Koorevaar en spraken er met Gerit en
Vera Koorevaar en met Antoon de Bont
en Arjen Stoop van de Madese Natuurvrienden. Zij vertellen er meer over en
we konden meteen meekijken hoe er vogelkasten werden geplaatst.
Personeel De Wijngaerd doet de Jerusalema Challenge

Op 23 september organiseerde de personeelsvereniging van De Wijngaerd in
Made hun deelname aan de Jerusalema
Challenge. De Zuid-Afrikaanse gospelbeat werd een jaar geleden online gezet
door de Zuid-Afrikaanse dj en producer
Master KG (24). Inmiddels wordt het lied
wereldwijd omarmd door veel zorgmedewerkers die troost en lol zoeken in
de coronapandemie. Nu vertoonde het
personeel dus ook dit dansje, onder belangstelling van bewoners en omstanders.
Wij genoten mee en spraken erover met
Dilyne Netten en Anita Voermans.
Exposities Yvonne van Oosterhout
in De Abt in Terheijden

In de maanden juni tot en met september opende de Stichting Behoud de Antonius Abt iedere zaterdagmiddag van
13.00-16.30 uur gratis de deuren van het
gebouw. Naast de geschiedenis en de bijzondere scheidingswand was er nu nog
een reden om een bezoek te brengen:
iedere twee weken exposeerde een lokale kunstenaar in zaalgedeelte ‘De Abt’.
De tentoonstellingen variëren van foto’s
tot schilderijen en van keramieken werken tot tekeningen. Wij gingen er meerdere malen op bezoek en maakten daar
een serie over. In deze aflevering ziet en
hoort u Yvonne van Oosterhout.

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.

IETS VOOR JOU?

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
beginnen deels en stapsgewijs hun werkzaamheden weer op te pakken. Er zijn
daardoor ook weer vacatures.
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.
We zijn op zoek naar:
Vrijwilliger voor de thuisadministratie
Ben je zorgvuldig en handig met administratie? Wellicht kun je dan mensen tijdelijk helpen bij wie dit door omstandigheden even niet meer zo goed lukt. Vanuit
SWO helpen vrijwilligers om mensen van
alle leeftijden te ondersteunen. Je komt
bij de vrager thuis, kijkt mee, ondersteunt
en biedt overzicht. De vrager blijft altijd
verantwoordelijk voor zijn eigen administratie. Vooral uit Terheijden en Lage
Zwaluwe zijn er nu aanvragen voor hulp.
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FOTO VAN DE MAAND
SEPTEMBER 2020

STICHTING DORPSRAAD
WAGENBERG IN GESPREK
MET RAADSLEDEN

Fotogroep Perspectief

Dinsdag 22 september is Fotogroep Perspectief weer bij elkaar gekomen. Tijdens
die clubavond is er een fotobespreking
gehouden en is er ook een Foto van de
Maand uit de bus gekomen. Deze keer
gaat Danielle Thijssen met de eer strijken.
De foto is genomen bij het British Museum in Londen. Danielle heeft door de
omzetting naar zwart-wit en het spel van
licht en donker goed het imposante gebouw vast kunnen leggen. De grootsheid
komt ook nog tot uitdrukking door de
persoon die op een bank een boek leest.

Energiebespaarbox t.w.v. €45,-. In
deze box hebben we diverse producten
gedaan die heel eenvoudig helpen energie
te besparen. Je kunt heel gemakkelijk online de box aanvragen, ga naar traaisenergiecollectief.nl of lever de waardebon in.
De Energiebespaarbox aanvragen kan tot
18 oktober 2020. Per mail informeren we
je wanneer we de box bij je thuisbezorgen.
Vragen?
De Energiebespaarbox is nog maar het
begin van onze energiebespaarplannen.
We organiseren onder andere besparingsbijeenkomsten en online vragenuurtjes. Ook kun je ons al jouw vragen over
het besparen van energie stellen. Heb je
een vraag? Stuur een mail naar info@
traaisenergiecollectief.nl.
Regeling Reductie Energiegebruik
We maken een vliegende start met de uitkering Regeling Reductie Energiegebruik
(RRE). Deze uitkering heeft de gemeente
Drimmelen ontvangen om huiseigenaren
in de gemeente te helpen energie te besparen. In overleg met de gemeente pakken wij energiebesparing actief op voor
Terheijden.

TERUGBLIK
OPBRENGST COLLECTE
NIERSTICHTING 2020

GRATIS ENERGIEBESPAARBOX VOOR IEDER HUISADRES IN TERHEIJDEN
Weet jij hoeveel energie je verbruikt?
Heb je inzichtelijk welke energiebesparende maatregelen voor jouw woning
geschikt zijn? Wil je energie besparen en
geen idee waar je moet beginnen? Het
TEC-bespaarteam neemt je graag stap
voor stap mee in de wereld van energie besparen. Minder energie verbruiken
is namelijk echt heel eenvoudig. Je zult
ook ervaren dat energie besparen leuk is,
jouw energierekening daalt en het is goed
voor het milieu. Een win-winsituatie! Om
je op weg te helpen bieden we je de gratis
Energiebespaarbox t.w.v. € 45,- aan.
Energiebespaarbox
In week 40 hebben alle woningeigenaren
én huurders in Terheijden een brief ontvangen met het aanbod voor de gratis
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De jaarlijkse collecte
van
de
Nierstichting
die
werd
gehouden
van 13 tot en met
19 september heeft het mooie bedrag van
maar liefst € 1.743,38 opgeleverd. Langs
deze weg aan alle gevers: veel dank.
Het was dit jaar een bijzonder collectejaar.
Door corona waren er slechts enkele collectes die door gingen. Ik ben extra dankbaar voor de bereidheid, de inzet en het
enthousiasme van alle collectanten. Door
hen en door Riky die ook dit jaar weer
heeft geholpen met het tellen van de bussen, is deze collecte een succes geworden.
Namens Nierstichting Nederland HARTELIJK DANK, zonder jullie inzet was
dit resultaat niet mogelijk geweest.
Nierstichting Nederland, Afdeling
Terheijden, Lisette Buijks-de Vroomen
WWW.RONDOMDETOREN.NL

Woensdag 23 september j.l. zijn we, na
een onderbreking van
ruim 7 maanden (en
de reden zal u bekend
zijn) weer bijeen geweest. Het werd een
levendige vergadering want de fractieleiders van de coalitiepartijen van de gemeenteraad schoven aan om een aantal
zaken met ons te bespreken.
De aanleiding voor hun aanwezigheid was
een gezamenlijk artikel van Lijst Harrie
Bakker, VVD en Groen Drimmelen in ’t
Carillon van enkele weken geleden. In dit
artikel beschreven zij o.a. hun inzet om
te komen tot het bouwen van meer woningen in Made en Terheijden. Wij hebben
toen uiteraard direct gereageerd want
over bouwen in Wagenberg werd met
geen woord gerept. De fractieleiders
voelden zich aangesproken door onze
reactie en stelden daarop voor om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Dat
is dus 23 september gebeurd. Centraal in
dit gesprek stond het bouwplan “Verlengde Elsakker”, maar ook andere eventuele
bouwlocaties kwamen aan de orde zoals
plan Hofstad en Nieuwstraat. De discussie was fel en hevig: Waarom duurt het
allemaal zo lang voordat er op Wagenberg
-en met name in de Verlengde Elsakkergebouwd gaat worden? Waarom kunnen
bouwplannen in bijv. Made binnen 2 à 3
jaar van start en wachten wij hier al vanaf
2012 voordat er in de Verlengde Elsakker
iets gebeurt? (terwijl de gemeente al in
2002 wist dat er op deze plek op termijn
gebouwd zou gaan worden). Hangt Wagenberg er dus inderdaad zomaar bij? Zijn
wij het ondergeschoven kindje? Uit ons
betoog werd het de raadsleden duidelijk
dat het vertrouwen in de Drimmelense
politiek en haar bestuurders tot een dieptepunt is gedaald.
Nu moet worden gezegd dat vooral nieuwere raadsleden onze gesprekspartners
waren en dat zij weinig op de hoogte waren van de voorgeschiedenis. Dit bracht
hen wel veel duidelijkheid. Na deze lange
en uitgebreide discussie konden zij ons
vertellen dat de wethouder (J.W. Stoop)
beloofd heeft dat hij medio oktober-november met een concreet plan komt in
de vorm van een voorlopig voorontwerp
bestemmingsplan voor deze bouwlocatie. De raadsleden beloofden dat zij dit
nauwgezet in de gaten zouden houden
en direct gaan ingrijpen als e.e.a. neigt
naar uitstel of wederom uitstel van de
voortgang. Wij als dorpsraad zullen het
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verdere verloop blijven volgen en we hopen dat we weer vertrouwen krijgen in een voortvarende aanpak en wij zullen direct
aan de bel trekken als het weer mis dreigt te gaan. Bovendien
werd toegezegd dat, wanneer het bouwplan Verlengde Elsakker
onverhoopt tegen uitstel aanloopt, andere bouwplannen naar
voren gehaald zullen worden om te voldoen aan de vastgestelde
volkshuisvestingsnota.
Hebben we het alleen over bouwplannen gehad? Nee,
dat zeker niet.
Ook m.b.t. andere zaken zoals de Parallelweg, Dorpsstraat, aanpassingen in Plexat, het V.d. Elsenplein moeten we constateren
dat dit allemaal projecten zijn geweest of nog niet voltooide
projecten zijn, die zich kenmerken als lange en stroperige trajecten.
Elk van deze projecten kent minstens een aanloopperiode van
minimaal 5 jaar tussen de eerste aanzet en de uitvoering. Als
zo’n project dan uiteindelijk in uitvoering werd genomen, dan
werden zaken vaak anders uitgevoerd dan was afgesproken
(klein voorbeeldje: het recreatief bankje bij Jac de Leeuw – de
inrichting van het V.d. Elsenplein), werd het te krap begroot en
mocht het beslist niet meer kosten dan was begroot. Tussentijdse veranderingen c.q. aanpassingen werden meestal niet besproken met bewoners. Gelukkig hebben we dat bij de herinrichting
van de Parallelweg, mede door onze inzet, de inbreng van de
bewoners en de inzet van Jack Rasenberg weten te voorkomen.
De communicatie van dit project is overigens wel goed gelopen.
Een belangrijke conclusie van het gesprek was ook dat de communicatie tussen gemeente en de bewoners van ons dorp veel
te wensen overlaat en dus in de toekomst beduidend beter zal
moeten worden. Ook hierover zullen de fractievertegenwoordigers in de toekomst waken.
Met een dank aan alle aanwezigen m.n. de fractievoorzitters van
Lijst Harrie Bakker, VVD en Groen Drimmelen werd de vergadering gesloten en werd afgesproken elkaar meer op deze
manier te ontmoeten om zo de vinger aan de pols te houden.
De ontwikkelingen rondom corona afwachtend hebben we een
voorlopige volgende vergadering vastgesteld op woensdag 4
november a.s.

BS DE ELSENHOF VIERT HET 40-JARIG
BESTAAN
19 september 1980 werd basisschool De
Elsenhof officieel geopend. Reden om met
de leerlingen van de school het 40-jarig
jubileum te vieren.
Op school werd een tentoonstelling ingericht met materialen van vroeger en er
waren filmbeelden van vroeger.

Rondom de Toren 2020

11
3

1

4

1. Addie Hamers
2. Gerda Loonen
3. Joke den Ridder
4. Rini Vermeulen
5. Lianne Brandt
6+7. Marjo Diepstraten
8. Charlotte Morales Sequera
9. Willem Heijmans
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Vrijdag 18 september was het
feest. Uiteraard werd de vlag gehesen en iets leuks bedacht voor
alle leerlingen.
Zo was er een lekkere traktatie
en drinken. Er werd in en om de
school gezocht naar voorwerpen
of foto’s van vroeger en nu, met
bijbehorende code. De juiste
code betekende de cijfersloten
van kistjes openen, puzzelstukjes
verzamelen en de puzzel leggen.
De groepen 7 en 8 werden, nadat ze eerst zelf de speurtocht
hadden gedaan, buddy voor de leerlingen uit groep 1-2-3. Zij
zorgden ervoor dat onze jongste leerlingen de opdrachten ook
konden vinden en de puzzel konden maken.
Als verrassing hebben we nieuw buitenspeelgoed gekregen voor
heel de school en ieder kind heeft een knikkerzakje met het
schoollogo erop mee naar huis gekregen.

POLITIEK
SAMEN DRIMMELEN STATUTAIR
OPGERICHT

Nieuwe politiek een feit in de gemeente Drimmelen
De nieuwe en lokale politieke partij SAMEN Drimmelen, met twee zetels in de
gemeenteraad van Drimmelen, is als vereniging opgericht .Dat gebeurde met het
passeren en het ondertekenen van de
oprichtingsakte, j.l. vrijdag 25 september, op het notariskantoor
van Terheijden bij notaris Mr. C.A.J. Geerse.
Namens de nieuw opgerichte vereniging, die de naam draagt SAMEN Drimmelen, ondertekenden Femke Selders (fractievoorzitster) uit Made, fractiegenoot Ankie van Wezel uit Terheijden
en partijvoorzitter Johan van der Vlist uit Lage Zwaluwe de acte.
Het bestuur is compleet met Els van Meel uit Made (secretaris),
Jeanet van Gool uit Terheijden (penningmeester).
Het bestuur en de fractie worden publicitair ondersteund door
Jan van Vliet uit Terheijden. Nu met deze ‘formele’ oprichting
kan SAMEN Drimmelen verder. Als eerste een gang naar de Kamer van Koophandel en daarna een bankrekening openen. Het
inschrijfformulier is al klaar en zodra het banknummer bekend
is kunnen de eerste, reeds aangemelde leden, worden ingeschreven. Opvallend detail is, dat de leden de hoogte van de eigen contributiebijdrage bepalen. Maar er is meer nieuw aan deze nieuwe
partij. De inwoners uit de gemeente bepalen uiteindelijk zelf hoe
het partijprogramma er uit
komt te zien waar SAMEN
Drimmelen in 2022 deel
neemt aan de gemeenteraadsverkiezingen in Drimmelen. Ideeën daarover kan
en mag iedereen aanleveren
waarna SAMEN Drimmelen een programma schrijft
waarin de Drimmelenaren
zichzelf in terug herkennen. SAMEN Drimmelenwebsite: www. samendrimmelen.nl, e-mail: samendrimmelen@gmail.com
links Femke Selders,
FB: SAMEN Drimmelen.
rechts Ankie van Wezel
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OPROEPEN
STG. THEECONCERTEN
WITTE KERKJE NOG
STEEDS ACTIEF
We vragen uw steun!

Er is de laatste
maanden naar buiten toe weinig te
merken geweest
van de activiteiten van onze Stg.
Theeconcerten.
Toch is er heel
veel ondernomen om u ‘corona-proof’
iets moois te kunnen laten horen.
Helaas zijn we uiteindelijk, samen met de
musici, tot het besluit gekomen dat we
voor een concert in de gevonden vorm,
wat veiligheid betreft, niet de verantwoording durfden te nemen.
Concerten 2021
Er zijn strenge(re) maatregelen en er blijft
onzekerheid hoe het verder zal gaan. We
hebben echter goede hoop een betere
vorm te vinden, waardoor we dan in ieder geval de concerten op de zondagen
17 januari, 7 februari en 14 maart 2021
op een aangepaste en veilige manier door
kunnen laten gaan.

Uw steun gevraagd
Op financieel gebied kunnen we uw steun
juist nu extra goed gebruiken, omdat het
aantal bezoekers drastisch verminderd
zal moeten worden. Dat kan door in de
komende weken op ons te stemmen bij
de actie Rabo ClubSupport.
Rabo ClubSupport
Wij doen dus mee met de Rabo ClubSupport. Heeft u een rekening bij de Rabobank en bent u daar lid van, dan kunt
u tot en met 25 oktober 2020 op ons
stemmen. Kunnen wij op uw stem rekenen? Ja? Superfijn!
Stem dan nu direct op Stg. Theeconcerten Witte Kerkje in de Rabo App of
online op rabobank.nl/clubsupport. Iedere stem aan ons is geld waard.
Contact via
E-mail: Theeconcerten.WitteKerkje@
ziggo.nl; Website: ConcertenWitteKerkje.com/contact; Telefoon: 076-5931177

(Agaath), 076-5934434 (Babs)
Abonnementen
Abonnementen voor de 3 bovenstaande
concerten kunnen gereserveerd worden.
De prijs staat helaas nog niet vast.
Donaties
Donaties zijn zeer welkom op IBAN:
NL92 RABO 0305 7899 29, t.n.v. Stg.
Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden.
Informatie
Website theeconcerten: ConcertenWitteKerkje.com, Facebook: www.facebook.
com/TheeconcertenTerheijden

STEUN STICHTING BEHOUD
DE ANTONIUS ABT
en behoud het gebouw voor
Terheijden

Word ‘Vriend van
de Antonius Abt’,
stem op de Stichting bij de Rabo
ClubSupport actie
of doneer eenmalig
Afgelopen
zomer
was de Antonius Abt in de maanden juni-september op zaterdagmiddag gratis te
bezoeken. Bezoekers hebben niet alleen
kennis kunnen maken met (de geschiedenis van) het gebouw; iedere twee weken
was er ook een nieuwe expositie van lokale kunstenaars te zien. De stichting kijkt
tevreden terug op de openstelling maar
kijkt ook naar de toekomst wanneer er
hopelijk weer meer georganiseerd kan
worden door én voor het dorp. Dit kan
niet zonder hulp en giften. In oktober
vindt de Rabo ClubSupport actie weer
plaats. Stichting Behoud de Antonius Abt
roept leden van de Rabobank dan ook op
om op de stichting te stemmen tijdens
deze actie!
Openstelling zomermaanden
Wat heeft Terheijden en omgeving veel te
bieden aan lokale kunst! In de maanden
juni tot en met september waren er tentoonstellingen in De Abt te zien van kunstenaars. Er was veel variatie. Van werken
van keramiek, tot eigentijdse Venetiaanse

maskers en van een foto-expositie tot
schilderijen en pasteltekeningen. De werken kwamen prachtig tot hun recht in de
ruime zaal en De Abt deed zo dienst als

een heuse kunstgalerij.
Het najaar
De stichting verwacht dat zaal De Abt
dit najaar minder te gebruiken is. De komende herfst- en wintermaanden zullen
er anders uitzien dan normaal vanwege
de coronamaatregelen. Voorzitter Petra
Kimmel: “Het najaar is normaal de periode waarin we veel organiseren in “De
Abt”. Zoals het jaarlijkse Jazz’inAbt of de
kerstmarkt in december. Helaas kunnen
deze evenementen nu niet doorgaan. We
lopen zo veel inkomsten mis. Inkomsten
die normaal altijd naar het behoud van
het gebouw gaan. We hopen dan ook dat
de leden van de Rabobank aan ons denken tijdens de Rabo ClubSupport en dat
mensen die het gebouw een warm hart
toedragen ons steunen.”
Steun Stichting Behoud de Antonius Abt
Tijdens de actie Rabo ClubSupport kunnen leden van de Rabobank aangeven
welke lokale vereniging of stichting zij
via de bank financieel willen steunen.
Ook Stichting Behoud de Antonius Abt
mag deelnemen aan de actie vanwege de
evenementen die ze voor en door het
dorp organiseert en mogelijk maakt. De
stichting hoopt dan ook op veel stemmen
tijdens de Rabo ClubSupport. Leden kunnen vanaf 5 oktober hun stem uitbrengen.
Er zijn meer manieren om te helpen het
gebouw voor de toekomst te behouden.
Zo kan je met een jaarlijkse gift ‘Vriend
van de Antonius Abt’ worden of eenmalig
geld doneren. Alle informatie is te vinden
op www.behouddeantoniusabt.nl.

STEMMEN OP JE
FAVORIETE CLUB!
De
Rabobank
steunt met Rabo
ClubSupport lokale clubinitiatieven.
Verenigingen zijn
belangrijk
voor
onze maatschappij.
Ze verbinden mensen en spelen een
belangrijke sociale
rol.
Zo is onze vereniging, Muziekvereniging
Harmonie Terheijden, ook een van de
bouwstenen van de Terheijdense samenleving. De harmonie in stand houden is
een grote financiële uitdaging, zeker wanneer sommige evenementen, waarvan
de harmonie de organisator is, vanwege
corona zijn afgelast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de jaarlijkse kermis en Traaierie.
Een bijdrage voor bijvoorbeeld de instrumenten en bladmuziek is dan ook meer
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1. Matthijs Suykerbuyk - 2. Koen Witberg 3. John Vermeulen - 4. Coleta Pheninckx 5. John Vermeulen - 6. Anita Dudok 7. Rini Vermeulen - 8. Kees Fennema 9. Coleta Pheninckx - 10. Diana de Jager
Stuur ook jouw foto: liesbeth@rondomdetoren.nl
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dan welkom!
Draag je onze harmonie ook een warm hart toe? Breng dan t/m
25 oktober jouw stem uit op onze vereniging. De enige voorwaarde is dat je lid moet zijn van de Rabobank. Met de code die
je als lid ontvangt kun je vijf stemmen uitbrengen. Naast onze
vereniging kun je ook jouw stem uitbrengen op andere verenigingen die je graag wilt sponsoren.
Namens alle leden van onze harmonie, hartelijk dank!

BOULEVAART EN RABO CLUBSUPPORT
Op maandag 5 oktober is deze supportactie weer van start gegaan. Tot en
met zaterdag 25 oktober kunnen leden
van Rabobank Amerstreek hun stemmen
weer uitbrengen. Extra inkomsten zijn
ook bij onze jeu de boulesvereniging van
harte welkom. 2020 is een jaar met extra
uitgaven voor hygiëneproducten om onze leden op een verantwoorde manier de sport te kunnen laten beoefenen. 2020 is
ook het jaar dat we meerdere malen zijn geconfronteerd met
vernielingen op onze accommodatie en tenslotte willen wij het
lidmaatschap van Boulevaart heel laagdrempelig houden. Voldoende redenen om deze supportactie aan te wenden om de
financiën een beetje in balans te brengen.
Mocht je nog een of meer stemmen over hebben waarmee je
geen weg weet: wij zijn je er zeer erkentelijk voor en hartstikke
blij mee.

WIELERVERENIGING TERHEIJDEN EN
RABO CLUBSUPPORT
2020 was voor ons het jaar van het 50
jarig jubileum, maar jammer genoeg hebben we hier weinig aandacht aan kunnen
besteden.Toch blijft het fietsen voor onze
leden aantrekkelijk en hopen we in 2021
o.a. weer de BWF rondes van Terheijden
en Teteringen en de Veld Toertocht in het
eerste weekend van november te kunnen
organiseren. Kortom, we blijven actief en hopen dat vele mensen ons daarin willen steunen met hun stem.

GEMEENTE
GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
World Cleanup Day groot succes
De gemeente Drimmelen wil alle vrijwilligers hartelijk bedanken die zaterdag 19
september tijdens de World Cleanup Day
in onze gemeente hebben opgeruimd! De
dag was een groot succes: in totaal zijn 50
zakken afval opgehaald. En ook daarna gingen de acties nog door. In totaal gingen 70 volwassenen en 167
kinderen de straten op en parken in om onze gemeente van
zwerfvuil te ontdoen.
Corona: Laat u alleen testen als u klachten hebt
Om personen mét klachten te
kunnen blijven testen, doen we
deze oproep: laat u alléén testen
als u klachten hebt zoals koorts,
verkoudheid, hoesten, benauwd-

Rondom de Toren 2020

heid of plotseling verlies van reuk of smaak. Maar áls u klachten
heeft, laat u dan wel testen en blijf/werk thuis totdat u de uitslag
hebt. Testen kan alleen op afspraak. Maak een afspraak hiervoor
via de website van de GGD. Lukt het niet meteen vanwege de
drukte, probeer het dan later nog eens.
Burgemeester bevraagt inwoners van Terheijden: Hoeveel is 1,5 meter?
Vanwege de posteractie ‘Houd
1,5 bever afstand’ ging de burgemeester op pad in Terheijden.
Daar vroeg hij de inwoners
naar ideeën voor nieuwe
posters.
Scan de
QR-code
met uw
telefoon
of tablet
om
de
video te
bekijken.
E-bike informatiedag
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen gaat de
E-fietstraining op 15 oktober helaas niet door. Wie zich aangemeld heeft krijgt hierover persoonlijk bericht.

Lageweg in Terheijden omgevormd naar fietsstraat
De afgelopen weken is door de aannemer hard gewerkt om
de Lageweg in Terheijden, tussen de Ruitersvaartseweg en het
Molenpad, om te vormen naar een fietsstraat. De auto’s zijn
daar nu te gast en het sluipverkeer is én was er al niet welkom.
De weg is 60 cm breder geworden en de LED-lampjes zijn weer
terug gebracht. Tot slot zijn er speciale fietslogo’s aangebracht
op het wegdek.
De Lageweg is hierdoor veiliger ingericht voor de vele fietsers
die er gebruik van maken en het eindresultaat mag er zijn!
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Corona in de winter: gemeente werkt mee aan grotere
terrassen en overkappingen
De gemeente Drimmelen wil het voor de horeca ook in de
winter mogelijk maken met grotere terrassen te werken, zodat de horeca meer ruimte heeft. Ook wil de gemeente onder voorwaarden meewerken aan het plaatsen van (tijdelijke)
overkappingen op de terrassen. Dit voorjaar besloot het college
dat horecaondernemers hun terrassen mogen vergroten om de
ondernemers extra mogelijkheden te geven om op te starten na
de lockdown. Het college verlengt deze maatregel in elk geval
tot 1 februari 2021. Wel moet rekening worden gehouden met
de mogelijkheid van verscherping van maatregelen als het belang
van de volksgezondheid daar om vraagt.

Het overkappen van terrassen kan op verschillende manieren,
maar moet wel veilig gebeuren voor klanten, personeel, passanten en omwonenden. De horecaondernemer die zijn terras
tijdelijk wil overkappen, moet dat eerst overleggen met de gemeente. Als ze veilig kunnen worden geplaatst geldt de voorwaarde dat drie zijden geheel open blijven. Dit om de besmettingskans met het coronavirus zo klein mogelijk te houden.
In principe geldt al snel een vergunningplicht, ook voor het tijdelijk plaatsen van een terrasoverkapping. Gelet op de coronamaatregelen heeft het college besloten om tijdelijke terrasoverkappingen eveneens onder ‘het pardon’ van de terrasuitbreidingen te brengen, waardoor die vergunning niet nodig is.
De voorwaarden voor het vergroten en het volledige bericht
vindt u op de websitepagina drimmelen.nl/voorwaarden-tijdelijke-mogelijkheid-uitbreiding-terrassen-horeca.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Munnikenhof 1 (4844 PK) (W-2020-0812): Het milieuneutraal wijzigen van de inrichting. Ingekomen d.d. 10-092020.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, t Gezaaid (4844 AR) (W-2020-0777): Het plaatsen
van een keerwand tussen de nieuwbouw woningen t Gezaaid en
de Raadhuisstraat in Terheijden. Besluitdatum: 10-09-2020.
Terheijden, Ravensnest 4 (4844 TT) (W-2020-0641): Renovatie
van de hooischuur (28 van de 50 m2 uitzonderingsregel). Besluitdatum: 16-09-2020.
Wagenberg, Nieuwstraat 14 (4845 CH) (W-2020-0773): Het
verhogen van de nok van de woning. Besluitdatum: 10-09-2020.
Terheijden, Markstraat 6 (4844 CR)
(W-2020-0631): Het verbouwen van de
entree (De Cour). Besluitdatum: 11-092020.
Terheijden, Vlierlaan 8 (4844 HK) (W2020-0756): Het kappen van 1 sierkers
en 1 linde i.v.m. voorkomen schade, herplantplicht van tenminste één boom. Be-
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sluitdatum: 21-09-2020.
Ingekomen milieumeldingen (activiteitenbesluit):
Wagenberg, Brandestraat 18B (4845 PH) (W-2020-0820): Het
wijzigen van de inrichting. Ingekomen d.d. 14-09-2020.
Rectificatie: Wagenberg, Kerkstraat 22 (4845 ED) (W-20200536): Deze was eerder gepubliceerd onder Kerkstraat 10 in
Made. Het wijzigen van de inrichting. Ingekomen d.d. 08-06-2020.
Verlengingsbesluit
Terheijden, Zeggelaan 31 (4844 SB) (W-2020-0737): Het aanleggen van in-/uitrit. Besluitdatum: 23-09- 2020.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Terheijden, Ravensnest 1, 3 en 5 (4844 TT) (W-2020-0758): De
gebruiksvergunning (brandveiligheid) voor de nieuwbouwlocatie. Besluitdatum: 30-09-2020.Wij zijn van plan om deze vergunning te verlenen. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken
kunt u vanaf 1 oktober 2020 via omgevingsvergunning@drimmelen.nl opvragen. Tegen betaling van de kosten worden, voor
zover mogelijk, afschriften van de stukken verstrekt. Schriftelijke
zienswijzen kunt u indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made. Voor
het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak
maken met de afdeling grondgebied, telefoonnummer 14 0162.

KERKEN
KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE
GEMEENTE TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 11 oktober 10.00 uur: mw. J. van Hooijdonk-Buizer
uit Schelluinen. Diaconiecollecte: Stichting Afriana, locatie: het
Witte Kerkje.  
Zondag 18 oktober 10.00 uur: Gezamenlijke dienst met de
Protestantse Gemeente van Lage Zwaluwe, dhr. A. Verdoorn.
Diaconiecollecte: KIA-werelddiaconaat, locatie: Protestantse
Kerk in Lage Zwaluwe, Kerkstraat 49.
Aanmelden kerkdienst 18 oktober
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 10 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pastor L. Ballester en Past. werker G. v.d. Korput. Orgel:
Dhr. J. Horbach. Zang: Dhr. H.Vergouwen.
Zaterdag 17 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering. Extra
collecte t.b.v. Missio (landelijke Actie). Voorganger: Pastoor M.
Lindeijer en kapelaan L. Ballester. Orgel: Dhr. J. v. 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 telefoonnummer mag invullen. Deze briefjes bewaren wij 14
dagen, 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 mandje waarin u uw bijdrage aan de collecte
kunt deponeren.
Er mogen maximaal 30 personen aan de viering deelnemen.
Houd u aan de 1,5 m. 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, telefoonnummer 076
5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk,
jubileum, een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen
doopbewijzen enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt
u contact opnemen met telefoonnummer 06 51490011.
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 wo-
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nen laat het dan a.u.b. weten aan het parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden telefoonnummer 076 5931216. Of
via e-mailadres (zie hierboven). Bij voorbaat dank.

VERS VAN DE PERS
TERHEIJDEN, BEDANKT!
Lv De Roze Wolk wil iedereen die ons gesteund heeft door te doneren, ons aan te
moedigen en mee te leven, ontzettend bedanken.
We hebben veel aan Corine gedacht en ze
zou vast enorm trots op ons zijn geweest!
Terheijden heeft op zeer ontroerende wijze laten zien dat ze
achter ons stonden. De Molen kleurde roze, mensen betuigden
hun steun via hun Social Media, versierden hun huis roze en zelfs
midden in de nacht kwamen mensen ons aanmoedigen. Dit alles
heeft ons diep geraakt en heeft gemaakt dat we het gehaald hebben. Nooit eerder voelden wij zo de waarde van ons motto.....
You Never Wolk Alone.
Terheijden......bedankt!

IETS VERDER VAN DE TOREN
MARSHA DAMEN IN LIVESTREAMCONCERT ‘SIMPLY THE BEST!
Op zaterdag 10 oktober presenteert Stichting in Concert ‘Simply the
Best’ vanuit Podium Bloos in Breda.
Het concert ‘Simply The Best’ werd
door COVID-19 verplaatst van april
naar zaterdag 10 oktober en gaat
plaatsvinden door middel van een
livestream. Tijdens deze show met
muziek uit de 70’s en 80’s passeren
onder andere Whitney Houston,
Prince, Tom Jones en The Rolling Stones de revue.
Ondanks de nieuwe maatregelen heeft de stichting samen met
Podium Bloos een ‘go’ gekregen voor deze uitvoering, waar zij
erg blij mee zijn. In verband met de RIVM richtlijnen is de aanvang van het concert een uur vervroegd, naar 19.00 uur.
Speciaal voor deze show is er een orkest samengesteld met
talentvolle amateurmusici en -vocalisten uit de regio Breda.
Marsha Damen uit Terheijden heeft tijdens dit project een dubbelrol. Ze is slagwerker in het orkest maar verzorgt ook de
Marketing & PR. “Ik werd door de artistiek leider gevraagd om
als melodisch slagwerker deel te nemen aan Simply The Best”,
vertelt Marsha. “Daar kwam al snel een extra samenwerking als
Hoofd Marketing & PR uit. Ontzettend leuk om te doen dus
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daar heb ik meteen ja op gezegd! Dat het concert door corona
verplaatst moest worden, bracht juist een extra uitdaging met
zich mee. Komend weekend gaan we knallen!”
Omdat de stichting talent- en muzikale ontwikkeling bij jongeren stimuleert, gaat de opbrengst naar Jeugdfonds Sport en Cultuur Breda. Een livestream code is verkrijgbaar via stichtinginconcert.nl/tickets.
Deze avondvullende show is tot een week na de uitvoering (op
zaterdag 10 oktober om 19.00 uur) online terug te kijken.

BREDASE OPERA MAAKT ZINGEN IN
CORONATIJD MOGELIJK EN IS OP ZOEK
NAAR JOU!
Hey, jij daar. Wij zijn misschien wel op
zoek naar jou. Wie zijn “wij”?
Wij is de Bredase Opera. Een groep van
ongeveer veertig enthousiaste zangers
en zangeressen die wekelijks op dinsdagavond repeteren in
Gemeenschapshuis De Wegwijzer in Breda-Noord. Wij zingen
prachtige muziek die kan variëren van Nessun Dorma van Puccini, Nabucco van Verdi, maar ook muziek van Karl Jenkins,
waaronder het meer bekende Adiemus, dat we vol passie en
overtuiging zingen.
Bij het woord opera is veelal de beeldvorming van “zwaar, moeilijk, ouderwets, voor ouderen” en ga zo maar door. Niets is echter minder waar! Het is inderdaad geen jazz, hiphop of country,
maar wél muziek die iets met de mensen doet en daar gaat het
om, ongeacht de muziekstijl die je voorkeur heeft!
Zoals iedereen heeft de Bredase Opera eveneens te maken met
de regelgeving rondom het coronavirus, helaas.
Na een paar maanden online repeteren, zijn we inmiddels weer
begonnen met fysieke repetities. We repeteren op de afstand
die is voorgeschreven door het RIVM en houden ons strikt aan
de regelgeving. Repeteren via ZOOM - voor de leden die dat
willen - behoort tot de mogelijkheden. Ondanks deze niet altijd
prettige maatregelen zingen we met veel enthousiasme. Helaas
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heeft ook de Bredase Opera de geplande concerten voor dit
jaar moeten annuleren, maar inmiddels zijn we druk bezig te
kijken hoe we binnen de richtlijnen weer uitvoeringen kunnen
verzorgen.
En nu zijn we dus op zoek naar jou! Enthousiaste dames en
heren die graag eens komen luisteren bij een repetitie die gehouden wordt op dinsdagavond van 20.15 uur tot 22.15 in Gemeenschapshuis De Wegwijzer zijn van harte welkom. Schroom
niet en stuur direct een mail naar bredaseopera@gmail.com.
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

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
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Met de klok mee:
Anita Dudok - Frans Snoeren Alice van Helden - Jacqueline
Huzen - Anita Dudok Frans Snoeren

