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VAN RONDOM DE TOREN
DONATEURSACTIE
In deze Rondom de Toren treft u een envelop aan met een brief
waarin wij u wederom vragen om een donatie. Het maken van
Rondom de Toren kost veel geld, en vraagt om investeringen in
apparatuur en software. Met behulp van uw donaties kunnen
wij u een kwalitatief goed en lezerswaardig blad aan blijven bieden. Mocht u geen envelop hebben gevonden in uw Rondom
de Toren en toch willen doneren, dan kunt u dat doen door
een bedrag over te maken op ons banknummer NL50 RABO
0150 6933 11 t.n.v. Stichting Rondom de Toren onder vermelding van ‘Donateursactie 2020’. De donateursactie wordt
mede mogelijk gemaakt door ingenieursbureau MUC, die de
brieven afdrukt en drukkerij Boonen, die de enveloppen levert.
U bedankt voor uw bijdragen en dankzij uw bijdragen kunnen
wij een mooi blad blijven maken en verspreiden.
Met vriendelijke groet, Peter van den Broek, Rondom de Toren
RABO CLUBSUPPORT
U kunt nog tot en met 25 oktober stemmen op Stichting
Rondom de Toren bij de Rabo Clubsupport actie. Voorwaarde
om te stemmen is dat u lid moet zijn van de Rabobank, dit kan
via de Rabo app of via Rabobank.nl. Dus wordt lid en stem op
ons, ook deze bijdrage gebruiken wij om u iedere 14 dagen een
mooi blad te bezorgen.

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
OPROEPEN
				
ma. - vr. van 8.30 - 10 u
Bloedafname Wagenberg		
Dorpsstraat 58a
DE WERELD VAN WARMETRUIENDAG
				
ma. en do. 9 - 10 u
Lijkt het je leuk om een trui of deken te breien/haken voor de
Apotheek Terheijden		
076 - 593 4300
warmetruiendag? Kun je wel wat hulp gebruiken? Kun je al breiService apotheek Wagenberg
Dorpsstraat 58a
en of haken maar vind je het leuk om iemand anders te helpen?
				
na contact apotheek Made
Doe dan mee op vrijdag 30 oktober, 6,13,20 en 27 novem				
ma. - vr. 8.15 - 10 u
ber van 14.00 tot 15.30 uur. We breien/haken een basistrui
Surplus Welzijn Terheijden		
Raadhuisstraat 2c
of deken. Ervaren en onervaren breiers worden aan elkaar ge				www.surpluswelzijn.nl
koppeld en leren van en met elkaar. Je kunt experimenteren met
Maatschappelijk werk		
076 - 502 7788
kleur en structuur waardoor elke trui of deken uniek wordt.
spreekuur		
di. 9 - 10 u
Voor meer informatie of aanmelden: tel 06 13185217 of jacqueSociaal Raadslieden Werk		
076 - 502 7788
line.slotboom@surplus.nl. Huiskamer D’n Hartel, Hoofdstraat
spreekuur		
di. & do. 9.30 - 11 u
2, Terheijden. Deze activiteit is gratis voor iedereen maar aancontact			sociaalraadslieden@		
melden is wel vereist.
				surpluswelzijn.nl
Schuldhulpverlening		
076 - 502 7788
Juridisch spreekuur Terheijden
1e en 3e ma. 17 - 18 u
				Raadhuisstraat 2c
SWO				
0162 - 451 894
POLITIE
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: 28/10, grijs: 04/11
MS COLLECTEWEEK: COLLECTANTEN
Wagenberg
groen: 30/10, grijs: 06/11
Ophalen oud papier		
14/11
GEZOCHT IN TERHEIJDEN!
Ophalen plastic
Terheijden 28/10 Wagenberg 30/10
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt
OVERIGE
de landelijke huis-aan-huiscollecte van het
Bibliotheek Terheijden		
di.- wo.15 - 17 .30 u, vr.15-19.30 u
Woonvizier			
0162 - 679 800
Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard
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op zoek naar collectanten in Terheijden. Help jij ons in de strijd
tegen multiple sclerose (MS)?
Anders dan anders
Door het coronavirus ziet de MS collecte ziet er dit jaar
anders uit. Collecteren mag van de overheid, maar het is niet
vanzelfsprekend dat onze collectanten allemaal langs de deur
gaan. Daarom biedt het Nationaal MS Fonds andere manieren
van collecteren aan haar collectanten. Collectanten kunnen een
donatieflyer met QR-code door brievenbussen in hun omgeving
doen. Ook is het mogelijk om online te collecteren met een
digitale collectebus. Meer informatie hierover vind je op
www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/collecteren-in-coronatijd.
Lia collecteert al tien jaar
Iedere collectant heeft zijn of
haar eigen reden om zich in te
zetten in de strijd tegen MS. Zo
ook Lia, die inmiddels alweer
tien jaar collecteert voor het
Nationaal MS Fonds.
Haar man kreeg in 2002, na een
aantal jaar van vage klachten,
de diagnose MS. De impact op
het gezin was groot. ‘Hij was
52 en een sterke en ondernemende man. Na de diagnose
stortte zijn wereld in. Hij kon niet accepteren dat hij ziek was.
Door concentratieproblemen en vermoeidheid moest hij al
vrij snel zijn werk als assurantieadviseur opgeven. Hij voelde
zich afgeschreven. Die periode heeft een wissel op het gezin
getrokken. En nog. Mijn man heeft veel last van vermoeidheid
en kan nog maar een meter of twee, drie lopen. Hij gaat ook
cognitief achteruit. Om daar een weg in te vinden, is een
proces. Als partner kun je je machteloos voelen. Door te gaan
collecteren, had ik het gevoel dat ik toch iets kon bijdragen.’
MS staat niet stil, dus wij ook niet
De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk voor het
Nationaal MS Fonds. Met de opbrengst van de collecte wordt
onder andere onderzoek naar betere behandelingen en een
betere kwaliteit van leven voor mensen met MS gefinancierd.
Dit onderzoek mag niet stil komen te liggen, MS staat immers
ook niet stil. Help je mee? Word collectant. Meer informatie of
aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren.

TERUGBLIK
SUCCESVOL LIVESTREAMCONCERT
‘SIMPLY THE BEST’ TROK VEEL KIJKERS
Op zaterdag 10 oktober vond vanuit Podium Bloos het eerste livestreamconcert
van Stichting in Concert plaats. Deze
avondvullende show ‘Simply The Best’
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bracht muziek uit de 70’s en 80’s ten
gehore. Whitney Houston, Prince, Tom
Jones en The Rolling Stones passeerden
de revue.
Het bestuur en de commissies zijn ruim
een jaar geleden begonnen met de voorbereidingen. Het concert zou eigenlijk
in april plaatsvinden maar is door COVID-19 verplaatst naar oktober. “De verplaatsing van het concert bracht alsnog
veel onzekerheid met zich mee omdat
we te maken kregen met maatregelen
die van tijd tot tijd veranderden. Zelfs anderhalve week voor het concert werden
er nieuwe voorschriften aangekondigd.
Desondanks zijn wij ontzettend blij dat
we een spetterende avond neer hebben
kunnen zetten met inachtneming van alle
RIVM-richtlijnen”, zo vertelde voorzitter
Oscar Bastiaens.
Het enthousiasme was niet alleen merkbaar in Podium Bloos, van waaruit de
muzikanten en vocalisten het concert
ten uitvoering brachten. Ook het publiek
wat vanuit thuis met de livestream mee
heeft gekeken reageerde heel enthousiast
via de social media kanalen van de stichting. Er werden zelfs tijdens het concert
nog tickets gekocht om live mee te kunnen kijken. “Onze sponsoren en vrienden
waren aanwezig in Hotel Princeville om
vanuit daar gezamenlijk van het concert
te genieten. De sfeer zat er goed in, ze
applaudisseerden continue en dansten in
hun stoel!”, aldus de voorzitter.
“Wij kijken terug op een zeer geslaagde
avond waarbij we meer dan 1000 kijkers
via de livestream hadden! Een speciaal
woord van dank aan iedereen die aan
deze productie meegewerkt heeft om
onze talentvolle amateurs een podium te
kunnen bieden. Natuurlijk al onze medewerkers maar ook sponsors en vrienden,
het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSB
Fonds, gemeente Breda en natuurlijk Podium Bloos. Laten we ook vooral onze
muzikanten en vocalisten niet vergeten
die in korte tijd een hoogwaardige productie neer hebben gezet onder de bezielende leiding van dirigent Jan van den
Brandt.”

OPBRENGST COLLECTE
BRANDWONDENSTICHTING
De collecte van
de Brandwondenstichting van 4 tot
en met 10 oktober
heeft in Terheijden
het fantastische bedrag van € 1430,14
opgebracht.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken
voor hun gift aan de Brandwondenstich-

ting. Maar vooral de collectanten die, ondanks corona, zich enthousiast hebben
ingezet voor de collecte; zonder hun
fantastische inzet was dit resultaat niet
mogelijk geweest. Allemaal heel hartelijk
bedankt voor dit fantastische resultaat,
dank voor jullie inzet.
Marijke van Wingerden, organisator collecte van de Brandwondenstichting Terheijden.

dan met dit virus waarbij zij de meeste
risico’s lopen, zijn zij vaak alleen en uitjes
zijn er niet zo veel. Daarom vonden wij
van de Zonnebloem het nodig om hen te
laten weten dat wij toch aan hen denken
in de vorm van een doosje bonbons.
Dus lieve gasten van de Zonnebloem,
weet dat wij aan jullie denken en blijf
vooral gezond!!!
Groetjes van alle vrijwilligers en het bestuur van de Zonnebloem Terheijden.

VERRASSING VOOR
ZONNEBLOEMGASTEN
Gasten van de Zonnebloem kregen deze
week bij het bezoek
van de vrijwilliger als
verrassing een doosje
La Bohèmebonbons.
Dit werd georganiseerd omdat door
corona al het gehele
jaar ook de Zonnebloem niets kon organiseren.
Ondanks dat men de laatste tijd weer
werd bezocht, missen de deelnemers
toch de activiteiten. Het uitje waar zij altijd zo naar uitkijken kan nog steeds niet
doorgaan.
Wij moeten vooral niet vergeten dat het
voor ouderen vaak nog eenzamer is en

GEEN POEP OP DE STOEP!
De kinderen van groep 5-6 van OBS De Windhoek zijn het beu; zij gaan de strijd aan
tegen de hondenpoep!
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EN TOEN GEBEURDE...

‘ t FrietL

HARMONIE “ONZE VRIJE UREN”
PATRONAAT EN KONINGINNEDAG

ik

bourgondisch genieten

Vooraan in de Brouwerijstraat heeft van 1922 tot eind 1944
het Wagenbergse “vereenigingslokaal” gestaan. Dit pand was
eigendom van de parochie. In de volksmond werd dit gebouw
“ut Patternaot” genoemd. Het gebouw was te vergelijken met
Plexat.

TAKE AWAY

DAGELIJKS GEOPEND
VAN 12:00 UUR TOT 20:00 UUR

K I J K V O O R O N S
UITGEBREIDE ASSORTIMENT
OP WWW.TFRIETLUIK.NL
Meerberg 41 I 4847 NA I TETERINGEN
076 886 0680 I www.tfrietluik.nl

Op zondag 7 januari 1923, ‘s middags na het Lof in de kerk,
vond de plechtige inzegening van het nieuwe gemeenschapshuis
plaats. Voorafgegaan door de fanfare “Onze Vrije Uren” trok
een lange stoet naar het nieuwe gebouw voor de plechtige
wijding door pastoor Mijnen. Bij gelegenheid van het gouden
priesterfeest van genoemde pastoor, ook in 1923, werd nog een
groot Heilig Hartbeeld vóór het Patronaat geplaatst.

In het nieuwe Patronaat was ook een toneelvereniging gekomen.
Die gaf begin maart 1924 haar winteruitvoering. Er werd een
drama in 4 bedrijven opgevoerd. Tot slot nog een kort blijspel:
“Dat werd vlot gespeeld en wekte de lachlust op. De fanfare gaf
hare medewerking door eenige nummers muziek uit te voeren,
die zeer in den smaak vielen”.
Helaas hebben zowel het Patronaatsgebouw als het grote beeld
de oorlog niet overleefd.
De Wagenbergse “RIJVERENIGING WILHELMINA” hield in de
zomer van 1923 een concours. Boerenzoons waren daarvan
lid en deden mee aan ringsteken, harddraven, “poprijden”
en “stap, draf en galop”. In de zomer van 1924 werd een
“concours hippique” gehouden “op het terrein van den Heer A.
Wijnen”, nu met deelnemers uit de omgeving. Beide keren werd
“het concours opgeluisterd door de fanfare Onze Vrije Uren”.
En in 1923 was Wilhelmina 25 jaar Koningin der Nederlanden.
Begin augustus verscheen een oproep van de burgemeester in
de krant om dit op Wagenberg te bespreken. Het resultaat is
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niet bekend. Er is wel een foto bewaard gebleven bij de familie
Hop, waarop een prachtig versierde wagen is te zien van de
‘Rijvereniging Wilhelmina’.

In Terheijden was er voor Koninginnedag 1923 een
uitgebreid programma vol kinderspelen en dat werd in de krant
bekendgemaakt. In 1924 waren in Wagenberg met Koninginnedag
wel activiteiten. De Wagenbergse gymnastiekvereniging gaf “een
gymnastiekuitvoering te zien” en ‘s avonds maakte OVU een
muzikale wandeling door het dorp. En in 1928 meldde de krant
dat op Koninginnedag “voor de jongens en meisjes volksspelen
gegeven worden”. De harmonie werd er niet bij genoemd, maar
die zal ongetwijfeld ook aanwezig zijn geweest.
Een uitgebreid artikel over de viering van Koninginnedag 1934
verscheen in de krant van 4 september 1934. Ruim 400
kinderen kwamen samen op het plein van de jongensschool,
die toen nog in de Brouwerijstraat nr. 29 stond. Ze reden mee
met versierde wagentjes en fietsen. In optocht ging men naar
het feestterrein voor de kinderspelen, waar door O.V.U. het
Wilhelmus werd gespeeld.
Johan van der Made

UITGAAN
OPEN ROAD SESSIONS PRESENTEERT
AD VANDERVEEN

Op donderdag 29 oktober komt Ad Vanderveen samen met
Kersten de Ligny naar het Witte Kerkje in Terheijden. In de jaren
tachtig maakte Ad Vanderveen naam als de Nederlandse Neil
Young. Tegenwoordig is hij een van de meest gerespecteerde
singer-songwriters in de rootsrock- en Americana scene. Hij is
een folky én een rocker. Onverwoestbaar en zijn gitaarwerk is
onovertroffen, zijn stem goed en de liedjes zijn stuk voor stuk
meeslepend.
Ad Vanderveen werd geboren in Hilversum maar zo goed als
de helft van zijn familie woont in Canada. Nog voor de naam
‘Americana’ werd gebruikt, schreef Ad Vanderveen al nummers
in de diverse genres welke later als Americana gebundeld zouden worden. Hij speelde in diverse bands alvorens hij in de negentiger jaren solo ging en als dusdanig al meer dan 30 albums
op de markt bracht. Zijn muziek kan je als tijdloos bestempelen.
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Hij was het laatst te zien in 2018 in het Witte Kerkje nadat zijn
album cd ´Denver Nevada (Still Life)’ was verschenen. Intussen
heeft Ad alweer drie nieuwe albums afgeleverd, waarbij onlangs
zijn nieuwe album “Treasure keepers”. “Treasure Keepers” is het
eerste echte soloalbum van singer-songwriter Ad Vanderveen.
Alleen uitgevoerd in een studio/theatersfeer zonder publiek, het
bevat negen en een half nieuwe, originele nummers en anderhalve cover. Hij zal tijdens zijn optreden worden begeleid door
Kersten de Ligny, zang, autoharp en percussie.
Natuurlijk staat naast het bieden van mooie concerten uw veiligheid voorop. Dit betekent dat het Witte Kerkje hard heeft
gewerkt aan een protocol dat in lijn is met de RIVM-richtlijnen.
Dit heeft echter wel tot gevolg dat er minder bezoekers kunnen
worden toegelaten tijdens de concerten. Om ervoor te zorgen
dat toch nog zoveel mogelijk bezoekers de concerten kunnen
bezoeken en om het nog enigszins rendabel te houden, zullen er
twee identieke optredens per avond worden gehouden.
Deze optredens vinden plaats van 19.30 - 20.45 uur en van
21.30 - 22.45 uur. Aangezien wij maximaal 30 bezoekers per
concert kunnen toelaten dienen de tickets voortaan online via
de website www.openroadsessions.nl te worden besteld en betaald. Let er bij het bestellen op dat je de tickets voor de juiste
tijd besteld.
Je kunt online kaarten kopen voor alle concerten tot en met
december 2020. Voor de concerten vanaf 2021 zal de voorverkoop later starten aangezien wij de ontwikkelingen omtrent het
coronavirus verder willen afwachten. Tot slot hebben wij er ook
voor gezorgd dat je voortaan je koffie en drankjes contactloos
kunt betalen.
Meer informatie? Kijk op www.openroadsessions.nl en
www.facebook.com/openroadsessions.

VAN ALLES WAT
RABO CLUBSUPPORT

Stem op jouw favoriete clubs in de Rabo App
Bijna 370 clubs en verenigingen uit de
Amerstreek hebben zich ingeschreven
voor Rabo ClubSupport 2020. Dit was
mogelijk tot en met 30 september. Leden
(vanaf 12 jaar) kunnen hun stem uitbrengen op de clubs uit de Amerstreek die
zij een warm hart toedragen. Hoe meer
stemmen er op een club uitgebracht worden, des te groter de bijdrage die de club
ontvangt. Stemmen is mogelijk t/m 25 oktober.
Nieuw dit jaar: stemmen via de Rabo App
Dit jaar stemt het grootste deel van de leden van de bank via de
Rabo App of Internetbankieren. Hiervoor ontvangen leden geen
stemcode meer zoals voorgaande jaren, maar kunnen ze direct
stemmen als ze inloggen.
Uitsluitend leden die niet beschikken over Internetbankieren of
de Rabo App kunnen via een stemcode stemmen op www.rabo-clubsupport.nl/stemcode. Hiervoor gebruikt men de stemcode die ze per e-mail of post hebben ontvangen. Geen code
ontvangen? Neem dan contact op met de klantenservice via:
0162 588100. Bekijk ook de veelgestelde vragen over het stemmen op www.rabobank.nl/clubsupport
Bekendmaking uitslag
In november wordt de uitslag bekendgemaakt en worden de
cheques (virtueel) uitgereikt aan de deelnemende verenigingen
en stichtingen. Vanaf 16 november staat de uitslag online.
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Rabo ClubSupport
Met Rabo ClubSupport verdeelt Rabobank een deel van haar winst over de
clubs en verenigingen in Nederland. Rabobank Amerstreek stelt dit jaar
€ 150.000,- van haar winst beschikbaar
voor Rabo ClubSupport. Leden bepalen hoe die winst over de deelnemende
clubs verdeeld wordt door hun stem uit
te brengen op de verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen.
Clubs en verenigingen die deelnemen
voeren campagne voor een eigen bestedingsdoel en roepen Rabobank-leden op
om op hun initiatief te stemmen. Denk
aan het opzetten van trainingsprogramma’s voor gehandicapten, verduurzaming
van het clubhuis, gezond voedsel in de
kantine, het organiseren van activiteiten
of het aanschaffen van nieuwe instrumenten. Hiermee wil Rabobank iedereen een
stem geven in het mooier en beter maken
van zijn of haar club & de buurt.

APPELTAART EN VEGABURGERS BIJ SCOUTING
Bij scouting denken
we ook aan dierendag. In de belofte,
die alle speltakken
afleggen, beloven
alle leden goed te
zijn voor de natuur.
Afgelopen
week
werd er gekookt
en gebakken voor de dieren.
Appeltaart
De welpen bestaan dit jaar 100 jaar. In de
jungle van de welpen is het dubbel feest,
want een nieuw dier is in de jungle gekomen: Dahinda de kikker. Om dit te vieren
bakten de welpen een appeltaart. Ieder
nestje maakte een taart. Dat betekent: zelf
de appels schillen en in stukken hakken,

het deeg kneden en in de vorm stoppen
en natuurlijk de afwas doen. Terwijl de
taarten in de oven stonden, speelden de
welpen een spel. Vlak voor het eind van

de opkomst kon er nog gesmuld worden
van de taart. En hij smaakte super goed!

EGDD
Dit jaar hebben de scouts dierendag iets
eerder gevierd dan normaal. 3 oktober
werd de afkorting EGDD (Eet Geen Dieren Dag) geïntroduceerd. Om de scouts
te laten zien dat primitief koken ook prima vegetarisch kan, werd in de geïmproviseerde pluktuin aan de Bergen 47 in Terheijden een buitenkookmiddag gehouden.
Na het ‘oogsten’ van de ingrediënten en
ontcijferen van de recepten werd een
begin gemaakt met het maken van de vegetarische hamburgers met bijpassende
broodjes. Nog lang niet zo moeilijk als
dat je zou denken en met behulp van wat
kikkererwten of linzen lijkt de vegaburger
een beetje op een normale hamburger.
Als je het dan nog eens op een heerlijk
houtvuurtje bakt, samen met een zelfgemaakt broodje, is je vegaburger niet van
de normale burger te onderscheiden.
Nadat de buitenkeuken weer was afgebroken en het vuurtje langzaam geblust
werd door de regen (die wel erg veel aanwezig was) zijn de scouts met hun buikjes
gevuld weer terug naar huis vertrokken.
Scouting is iedere week anders en iedere
week weer uitdagend. Lijkt het jou leuk
om eens mee te komen doen? Je mag vier
keer vrijblijvend komen kijken en mee
komen spelen! Kijk voor meer informatie
op www.scoutingdnhartel.nl of volg ons
op Facebook of Instagram @scoutingdnhartel!
Rabobank clubkas actie
Wij doen ook mee met de Rabobank
clubkas actie. Onze kas kan zeker een bijdrage gebruiken. Het geld gebruiken we
om ons gebouw te onderhouden en om
nieuw materiaal voor onze speltakken te
kopen. Helpt u ons mee? Als lid van de
Rabobank kunt u stemmen op ons. Bedankt alvast!

RINUS RASENBERG
Heemkundekring De Vlasselt heeft deze
zomer haar 161e boekje uitgegeven.
Hierin beschrijft Rinus Rasenberg, boerenzoon uit Wagenberg, zijn leven in 28
hoofdstukken, verluchtigd met foto’s. Geboren en opgegroeid in de Hoevenseweg.
Na zijn studie heeft hij zich als dierenarts
gevestigd in Roermond. De artistieke en
praktische kant vochten met elkaar om
voorrang. Als zingende dierenarts kon hij
zijn artistieke aspiraties in het land uitleven en in Roermond kon hij zijn praktijk
uitoefenen. Schrijver van het dorpslied
“Wagenberg” en nog veel meer.

Interesse in dit boekje? Na betaling van
€ 7,50 naar NL51RABO 0150695330
t.n.v. De Vlasselt, o.v.v. uw adresgegevens
wordt dit nummer bij u thuisbezorgd.
Een jaarlidmaatschap van De Vlasselt
kost u overigens slechts € 13,50 inclusief
dit boekje. Info op onze website www.
devlasselt.nl of bel 076 5931249 (penningmeester Lisette
Buijks).
Met
vriendelijke
groet, namens h.k.k.
De Vlasselt, Ed Oud

HEEMKUNDEKRING DE
VLASSELT
Ook heemkundekring De Vlasselt doet
mee aan de Rabo ClubSupportactie
waarbij alle leden van de Rabobank kunnen aangeven welke lokale vereniging of
stichting zij via de bank willen steunen.
Stem op ons zodat onze vrijwilligers hun
goede werk voor de heemkundekring:
het onderhouden van de Eendenkooi, het
Maria kapelleke aan de Poolse Dreef, de
linie van de Munnikenhof en de Spinolaschans, en het vervaardigen van de
boekjes, voort kunnen zetten. Stemmen
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kan t/m 25 oktober.
Bekijk ook eens onze website www.devlasselt.nl.
Alvast onze hartelijke dank.
Het bestuur van heemkundekring De Vlasselt

GEEF JE STEM AAN ANTHONY SINGERS
In deze, voor iedereen onzekere tijden,
kunnen we uw hulp goed gebruiken bij het
voortzetten van de activiteiten van ons
koor, waaronder natuurlijk ons jubileumconcert dat u nog van ons tegoed heeft.
Wij zijn dan ook blij met de ClubSupportactie van de Rabobank, die haar leden de mogelijkheid biedt om lokale initiatieven, zoals
die van ons koor, te ondersteunen.
Bent u lid van Rabobank Amerstreek en draagt u de Anthony
Singers Terheijden een warm hart toe? Breng dan uw stem uit,
wij kunnen uw stem en steun goed gebruiken. U kunt dit doen
via de Rabo app of online via rabobank.nl/clubsupport, dit kan
t/m 25 oktober a.s. Alvast hartelijk dank voor uw steun!
Anthony Singers Terheijden.

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.
Het (B)oerBurgbos
Op 10 oktober was het de dag van de Duurzaamheid. Een
mooie dag om symbolisch planten neer te zetten in de inheemse kinderboomkwekerij en het (B)oerBurgerBos. Wij waren er
van de partij en spraken er met enkele betrokkenen. Benieuwd?
Kijk dan naar deze uitzending, want dan komt u heel wat te weten over hoe dit bos tot stand komt en hopelijk zal uitgroeien
tot een wereldbos.

Nog net even feest
Het was slechts 3 dagen voordat de horeca gesloten werd. Net
op tijd om nog even een feestje te vieren in de Korenbeurs
Made. Daar werd het oktober dinnerfest gehouden met de Mayrischen Musikanten. Een feestelijke avond, waarvan nog net even
genoten kon worden vóór de gedeeltelijke lockdown. U kunt via
deze uitzending nog even meegenieten.
Dorpsgericht Werken oktober
Wil je in deze tijd graag iedere dag even contact met iemand?
Dat kan via de telefooncirkel gemeente Drimmelen. De tele-
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fooncirkel bestaat uit een groep mensen
van max 10 mensen. Ze bellen elkaar
iedere dag rond hetzelfde tijdstip om te
vragen of het goed gaat. De coördinator
begint de belcirkel en belt de eerste deelnemer. Die belt de volgende en de laatste
deelnemer laat aan de coördinator weten
dat de cirkel rond is. Mocht het met iemand niet goed gaan, dan neemt de coördinator contact op met die betreffende
persoon. Je kunt de telefooncirkel gebruiken uit veiligheidsgevoel, maar ook als je
het, zeker in deze coronatijd, prettig vindt
om iedere dag in ieder geval even contact
te hebben. Er draaien in onze gemeente
al 2 telefooncirkels, maar er kunnen nog
zeker meer mensen deelnemen. Aanmelden kan via info@cadansuitvaartzorg.nl.
Er zijn geen kosten verbonden aan de
telefooncirkel. In deze uitzending een interview van Lilian Lambrechts met initiatiefneemster Charlotte Ruijtenberg.
Loopvereniging De Roze Wolk 24uurs loop

Het regende pijpenstelen en de wind
striemde in je gezicht op 3 en 4 oktober.
Toch gingen de 12 dames van loopvereniging De Roze Wolk hun uitdaging aan. Afgewisseld in drie teams renden en liepen
ze tijdens de ‘Wolk on 4 Corine’ 24 uur
lang over de Kleine Schans in Terheijden.
Om Corine te herdenken en geld op te
halen voor de Paulien van Deutekom
Foundation. Corine Verschage-Boterblom
overleed drie maanden geleden aan longkanker, op 37-jarige leeftijd. Wij gingen
regelmatig een kijkje nemen en maakten
een kort verslag van de loop door deze
bikkels.
Expositie Corry Rommens in De
Abt 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 bij-

zondere 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 keramiek tot tekeningen. Wij gingen er meerdere malen op
bezoek en maakten daar een serie over.
In deze aflevering ziet en hoort u Corry
Rommens.

ZA’K UT DOEN OF NIE,
14 NOVEMBER ONLINE!
Carnaval 2020-2021

Beste
carnavalsvierders!
Za’k ut doen of nie?
Wie had er eind februari kunnen bedenken
dat het motto voor
carnaval 2021 een
werkelijke vraag zou worden met betrekking tot het volgende carnavalsseizoen!
Met alle verschillende coronamaatregelen èn de wens dat iedereen gezond
kan feesten hebben we inmiddels moeten besluiten dat in de gehele gemeente
Drimmelen, dus ook in Terheijden, geen
vaste buitenactiviteiten zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er voor nu geen
optochten zullen plaatsvinden, zoals een
grote optocht of lampionnenoptocht met
popverbranding. Het is vooralsnog onverantwoord dit te gaan organiseren, dus
vragen we aan onze optochtdeelnemers
om jullie creatieve ideeën te bewaren
voor het volgende jaar.
In alles geldt dat we de richtlijnen van
het RIVM nauwlettend in de gaten moeten houden en duidelijk is wel dat op
dit moment grote groepsevenementen
niet worden toegestaan en je helaas de
komende periode ook niet in de horeca
aanwezig kunt zijn.
Niet zoals we gewend zijn en niet zoals
een ware carnavalsvierder zou willen.
Maar carnaval stilletjes voorbij laten gaan
is niet wat de Schraansers willen en we
kijken dus uit naar creatieve ideeën van
anderen, maar werken zelf ook aan creatieve oplossingen.
Op 14 november vieren we 11-11…..
net even anders dan iedereen gewend is,
maar er is hopelijk een mooi alternatief
om toch alvast wat carnavalssfeer in de
huiskamers te krijgen.
Die avond zijn we namelijk voornemens
een echte, volledig coronaproof online
carnavals-pubquiz te organiseren! Met
carnavalsvragen, fragmenten van nu en
vroeger, carnavalsmuziek en veel gezelligheid! De pubquiz is voor iedereen
toegankelijk en met het hele gezin thuis

te spelen. Uiteraard zijn er prachtige
carnavalsprijzen te winnen! De carnavals-pubquiz wordt gepresenteerd door
de ‘nieuwe’ prins en een aantal Schraansers, zoals de voorzitter, raadsleden en de
veldwachter. Uiteraard afhankelijk van het
aantal personen wat bij elkaar mag komen en volgens de dan geldende regels!
Voorafgaand aan deze avond vindt mogelijk een online prinsonthulling in de
middag plaats. Nog volledig onder voorbehoud is CV Toedeloe al haar creativiteit aan het inzetten om te laten zien dat
er ook coronaproof en online een beetje
carnaval gevierd kan worden. Hoe precies
hangt echt af van de haalbaarheid en de
regels. Hopelijk leest u er de volgende
keer meer over!
We zijn druk met de voorbereidingen en
erg blij met de hulp die we krijgen om er,
ook in deze tijd, ècht wat van te maken!
Tot zover. Houd onze site, Facebook en
Instagram in de gaten voor de laatste
nieuwtjes en bijzonderheden.
TCV De Schraansers

LEZERS IN DE PEN
DEEL 6: DE LEDEN VAN
STELUTA VERTELLEN EN
SLOTWOORD
In de voorgaande delen is het ontstaan
beschreven, de geschiedenis en niet te
vergeten de successen van het koor. In dit
laatste deel zijn herinneringen en belevenissen opgetekend zoals ervaren door de
leden zelf. Dat het koor niet alleen goed
presteerde is al genoeg beschreven en
nimmer verloor het de gezelligheid, zo
horende bij een vereniging, uit het oog.
Een aantal leden liet noteren: “Een koor
waar gezelligheid voorop stond. Er waren
mooie stemmen bij, vooral de eerste jaren. We hebben ook altijd op concoursen
mooie prijzen gehaald. We waren ook
een serieus koor, maar na afloop waren
we weer de gezellige mensen. Zo waren
we op concours in Duitsland en hebben
we met het verplichte nummer de eerste
prijs gehaald. Tussen de middag gingen we
een barretje binnen en na de nodige wijntjes moesten we nog een vrij nummer
zingen en dat liep helemaal uit de hand.
Ook waren we eens in Limburg op concours en daar hebben we een eerste prijs
met lof gehaald. Dat gingen we vieren met
een drankje, maar we kregen honger en
hadden trek in een uitsmijter, maar in die
zaak hadden ze maar twee koekenpannen. Toen zijn een paar leden zelf eieren
gaan bakken. Dat was toen wel lachen.
Na het overlijden van onze geestelijke
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50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden 06-51996129
info@harmonieterheijden.nl

adviseur de heer V.d. Weijden hebben wij bij zijn
graf operette-melodieën
gezonden. Daar had hij
om gevraagd en na afloop
een gezellige koffietafel
waarbij wij allemaal onze
schoenen uit moesten
doen, anders werd de
vloer vuil. Ook zijn we
verschillende keren op
‘Gruytveld’ wezen zingen
(meestal met Kerstmis).
Daar werden wij heel
feestelijk onthaald met
Rikie Bruins en Nel Wischmann met een
gebak, drank en hapjes.
voordrachtje tijdens het 45-jarig jubileum.
De mensen genoten van
onze zang en konden alle bekende liedjes meezingen.
We hebben ook altijd carnaval gevierd met onze groep, heel gezellig. Sinterklaas is ook dikwijls op bezoek geweest bij ons. De
nodige mensen werden dan op de korrel genomen. Verder zijn
we met het koor ook eens naar de Grolschbrouwerij geweest.
Henk van Wijk huurde een bus en na afloop van de rondleiding
was het groot feest, polonaise enzovoorts. Ja, zo houd je een
koor wel jaren bij elkaar. Zingen geeft je rust, ontspanning en
laat even je zorgen weg. Het mooiste aan zingen bij Steluta was
het repertoire: licht klassiek. We hebben opgetreden in zorgcentrum De Wijngaerd, Gruytveld, Antonius Abt en de zorgboerderij Poolse Dreef in Terheijden. Overal werden we goed
ontvangen waardoor het leuk is om te zingen. Vooraf altijd even
oefenen bij Henk van Wijk en later bij Joep van Bekhoven. Zingen
is ontspannend, en je leert ook nog eens Frans, Duits, Italiaans,
Afrikaans en Hebreeuws en natuurlijk Nederlands. Waar leer je
dat tegenwoordig nog. Verder hebben we ook nog pret met elkaar en leef je met elkaar mee ook in niet leuke tijden. Zingen is
gezellig en geeft ontspanning door het leren van je partij en dan
de samenzang. Het ging meestal om zuiver en goed te zingen
van Duitse liederen, musicals, operettemuziek en kerstnummers.
Het gaf spanning en je moest goed opletten want je wilde goed
presteren. Het was er altijd gezellig.Van Osta en Goedele waren
alle twee heel goed en muzikaal. Later met Jean-Marie was het
ook muzikaal en gezellig. Zowat alle ziektes en roddels worden
besproken. Het leuke aan zingen is: alle dagelijkse beslommeringen vergeten. Nadat iedere partij apart werd gerepeteerd, klinkt
het vierstemmig geweldig. Leuke anekdotes waren bijvoorbeeld
de grappen van mevrouw Heering, die zij ondanks haar hoge
leeftijd nog prima kon vertellen. Heel indrukwekkend vond ik
altijd het Avé Maria en de liederen van Mozart.
Vanaf de oprichting hebben we gerepeteerd in de Harmoniezaal.
De uitbater toen was Harry van Bekhoven. Wat ieder lid zich
nog wist te herinneren, is de al vele jaren lange traditie om het
jaar af te sluiten met een kerstuitvoering met aansluitend een
koffietafel. Na afloop werd menige voordracht gehouden, een
dansje gewaagd en ontbrak het de leden aan niets. De heren
pauzeerden en de dames praatten even bij over roodborstjes?
en dialecten?

Overigens was het koor ‘niet te beroerd’ om de handen uit de
mouwen te steken om de verenigingskas te spekken. Zo leverde
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de Amerlanden fietsdag in 2000, georganiseerd door de Rabobank, niet alleen een 2e prijs op voor hun beste beentje voor
man/vrouw creatie, maar ook nog eens 500 echte ouderwetse
Hollandse guldens.

Slotwoord
Wat moet ik als schrijver aan dit alles nog toevoegen: de veranderde tijdgeest ten opzichte van 1957. In de vijftiger en zestiger
jaren van de vorige eeuw zagen heel wat koren het daglicht met
een serieus en licht klassiek repertoire. Concoursen en zangconcerten waren aan de orde van de dag. Zowel door en voor
dames-, vrouwen-, heren- en mannenkoren als door gemengde
meerstemmige koren.
Gemengde vierstemmige of meerstemmige koren waren vele
tientallen jaren van de partij. De jaren die volgden bood minder
plaats voor deze koren en menig koor is dan ook na tientallen
jaren en menig jubileum moeten stoppen. Dat Steluta bijna 60
jaar heeft bestaan is vooral een verdienste van dit koor. Dat er
minder belangstelling is voor dergelijke koren met licht klassieke
inslag is helaas een constatering. Men wil zich immers minder
binden aan een vereniging en zo er gezamenlijk gezongen wordt,
is dit voornamelijk in pop-, meezing-, smartlappen- en ander
soortige koren. Helaas heeft de tijd het voortbestaan van het
koor ingehaald getuige de aankondiging in het huis- aan huisblad
Rondom de Toren van 19 november 2015: Het gemengde vierstemmige koor ‘Steluta’ uit Terheijden is hiermede geschiedenis
geworden.

Met dit zesde en laatste deel is bijna zestig jaar geschiedenis
samengevat over het koor Steluta. Zes delen in een verkorte
versie en samenvatting uit het boekje ‘STELUTA’, een gemengd
vierstemmig koor met geschiedenis dat volledig te lezen is via
www.janvanvliet.nl.
Jan van Vliet

DE ZIEL VAN DE ZAAK
‘EEN OASE VAN RUST EN BRABANTSE
GEZELLIGHEID’
Amper twee minuten nadat ik de laptop
van mijn thuiswerkplek heb dichtgeklapt,

ben ik onderweg naar De Kleine Abtshoeve in Oosterhout. Een
kleiner tijdsbestek en een groter verschil om te kunnen wennen
aan de volgende afspraak, kan ik mij bijna niet voorstellen. Ondertussen verheug ik mij erop om over de opgefriste Salesdreefbrug te kunnen rijden, maar daarvan worden de laatste bouten
nog opgepoetst.
Welkom
De oprit is lang en groen. Op een bord is te lezen dat op het
terrein in het jaar 1800 Abdij de Abtshoeve was gevestigd. Als
er met deze lichtval een monnik in habijt net de weg had overgestoken, dan was ik weinig verbaasd. De weg is dan ook door
het zonneschijnsel belicht als een lange groene kloostergang en
het straalt de rust uit die daarbij past. Alsof het de grond is
ingetrokken.
Een team
Het gaat mij bij interviews om de persoon en diens bezieling
om een onderneming te laten draaien in onze omgeving. Ik heb
voor mij: vader René, moeder Lia en zoon Sjoerd Snoeren. Maar
eigenlijk is het één groot kloppend hart dat hard werkt om eetcafé en camping tot een succes te maken. Zeven dagen in de
week. Noemenswaardige hobby’s zijn er niet. Lezen doen ze wel
graag en wel de mooiste lectuur die een ondernemer zich kan
voorstellen, namelijk de positieve en bijna vriendschappelijke reacties van klanten op hun afgelopen of aanstaande ervaring bij
De Kleine Abtshoeve.
Lia was de oprichtster in 2006 toen René nog professionele
ritten maakte met de vrachtwagen. Sjoerd heeft eerder ervaring in een varkenshouderij en zag er brood in toen er van 25
naar 40 standplaatsen werd uitgebreid. Inmiddels is hij een veelzijdig en vriendelijk gastheer. Verder zijn er 2 dames aan extra personeel. Zij completeren de spontaniteit en gezelligheid.
Het verhaal van René spreekt het meest tot mijn verbeelding. Tijdens de genoemde loopbaan in het transport zag hij de camping
opbloeien en daarbij ook het eetcafé, maar uiteindelijk kwam hij
als het ware ‘thuis’ op de camping. En zijn veelzijdige talenten
komen daar goed van pas. Hij bakte al wel eens een frietje voor
gasten, maar inmiddels runt hij de keuken, in de zomer alle dagen van de week en ‘s winters gedurende het weekend. Alleen!
Om mij een indruk te geven, wordt mij de kaart getoond. Laat
ik gezamenlijk met u, de lezer, wat gaan watertanden bij wat
er zoal wordt aangeboden: een fruitige Abtshoeve-salade, runderstoof en de populaire, naar authentiek Oostenrijks recept
bereide Kaiserschmarrn. En ook voor de vegetarisch afgestelde
smaakpapillen is er genoeg om uit te kiezen. Bij het uitwerken
van dit interview is net de maatregel van kracht om de horeca
te sluiten. Maar men mag in de winter toch ook verlangend over
de lente schrijven, nietwaar?
Natuur
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Ik krijg een rondleiding over het kampeerterrein. Renés opleiding tot loodgieter blijkt prima van pas te komen. Alles wat er
op het terrein aan gebouwen staat, heeft hij namelijk zelf gebouwd. Naast het gezellige eetcafé ben ik benieuwd wat dat
nog meer heeft opgeleverd. Dat er recent hard is gewerkt, is
goed zichtbaar. Eerst komen we langs het grootste servicegebouw voor de gasten. Het huisvest de douches, toiletten en een
droogruimte is in aanbouw. Het geheel ziet er licht en schoon
uit. Op het terrein blijken ook nu verschillende plaatsen bezet.
Deze Charmecamping is dan ook het hele jaar te bezoeken voor
campers, caravans en ook tenten zijn welkom. De natuur wordt
hier alle ruimte gegeven. Overdag, maar vooral ’s nachts verwacht ik dat hier een weldadige rust heerst. We lopen verder.
Aan de route en het tempo is te merken waar René en Sjoerd
trots op zijn. We kunnen daarbij niet om het tuinbed met wilde
bloemen en planten heen. Het is een mooi voorbeeld van een
samenwerking met de Madese natuurvrienden en het Brabants
Landschap. René pakt snel over naar de levende wezentjes. Er
gebeurt boven onder het oppervlak van alles en in het bijenhotel wordt ook gewerkt, zo blijkt aan de gevulde buitenkant. Een
ander mooi voorbeeld is een tweede en kleiner sanitair huisje,
waarvan het doel grappig genoeg blijkt om het dicht te laten
groeien met blauwe regen en druivenstruik, die nu nog lichtgroen hun nieuwe ondergrond verkennen.Verder op een jeu de
boulesbaan en een fiets die tot voorbij het frame door de grond
lijkt opgeslokt.

Doorgeven
Ik noem nog even wat voorbeelden van goed gebruik en duurzaamheid: sensorverlichting en energiezuinige lampen in het sanitairgebouw, gebruik van groen gas en groene stroom en de
kranen zijn voorzien van waterbespaarders. We lopen terug
naar het eetcafé en komen zo op het winterterras. De potentie
en warmte straalt er hiervan af. Zie jezelf zitten met een warme
apfelstrudel, compleet met vanille-ijs en slagroom, met daarbij
een glühwein of chocomelk. Ook hier vinden we hergebruik van
materiaal op de meest creatieve manier. Mooi verweerde houten platen en zelfs onderdelen van een melkinstallatie. In alles
toont het drietal van de Abtshoeve zich vooral bescheiden leenheren en niet als eindgebruiker. En dat is heel fijn passend voor
een camping op deze plek.

POLITIEK
VAN BOS NAAR BEGRIP EN VAN RESERVE
NAAR PASSIE!

Wat leven we toch in een mooie gemeente Drimmelen. Met
6 karakteristieke dorpen en een rijk buitengebied. Waarin ie-
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dereen mee kan doen, waar er gezorgd
wordt voor onze jeugd en ouderen, waar
gewerkt wordt en gesport.
Waar de natuur ook de nodige aandacht
krijgt. Een mooi voorbeeld is de aanleg
van het nieuwe Boerburgerbos van ong.
3 ha aan de Zandstraat bij de watertoren.
Bedacht door de Lijst Harry Bakker en
na uitwerking van de basisplannen door
wethouder Jan-Willem Stoop en de ambtenaren snel en vakkundig opgepakt door
een mix van boeren, burgers en buitenlui met kennis en ambitie. Ondernemers,
natuurliefhebbers en Dongemond- en
Stuifhoekjeugd geven het nieuwe Boerburgerbos vorm. Prachtig toch? Gewoon
een goed plan waar iedereen begrip voor
kan opbrengen. Een bos dat door enthousiastelingen prima wordt aangeplant.

Harry Bakker tijdens opening bos

Hoe fijn is het dat er over 5-10 jaar een
gezond en aantrekkelijk bos staat in het
centrum van de gemeente Drimmelen,
waar iedereen lekker kan wandelen, spelen en van de natuur genieten!
De realisatie heeft ook nauwelijks geld
gekost. Een klein gedeelte (< 1%) van
onze riante vrije reserve van dik 10 miljoen euro is ingezet als aanjaaggeld om
dit Boerburgerbos te realiseren. Geld van
onze inwoners dat we op deze manier
goed besteden om te investeren in de
toekomst van de gemeente. Waarin we
nog veel voorzieningen hebben en een redelijk goed onderhouden openbare ruimte. Waarin we door niet te hoge lasten
iedereen mee kunnen laten doen in onze
samenleving. En waarin we de mensen
helpen die dat (nog) niet kunnen of tijdelijk (financiële) hulp of zorg nodig hebben.
Dat is de passie van de Lijst Harry Bakker.
Dat is waarvoor wij de stukken doorne-

men en vergaderen, waarvoor we vragen
stellen en waarvoor we bij u langskomen
als u vragen heeft of een oplossing zoekt
voor iets wat beter kan. Dat is de kern
van de gemeentepolitiek van onze lokale
partij die opkomt voor de belangen van
de inwoners van Drimmelen. Ook in deze
lastige tijd qua gezondheid en plannenmakerij staan wij pal voor u. Voor nu en later.
Wij zijn er altijd voor u!
Lijst Harry Bakker

GEMEENTE
GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Bladkorven
Verspreid over de gemeente zijn 120 bladkorven geplaatst. Deze
zijn bedoeld voor het
ruimen van bladeren
op de openbare weg, binnen de bebouwde kom. Dit draagt bij aan de veiligheid.
Ook blad uit uw eigen tuin mag u in de
korf doen. De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren. Gooi dus geen takken, snoeisel of ander (tuin)afval in de
korven.

Daarnaast halen we grote hopen bij elkaar geveegde bladeren apart op. Hiervoor kunt u bellen naar het meldpunt: 14
0162. We komen dan binnen 3 dagen het
blad opruimen.
Wij zoeken jonge helden!
Kent u een jonge held? Die jongen die
elke week een boodschap doet voor zijn
oude buurvrouw. Het meisje dat zorgt
voor haar jongere broer en zus, nu haar
moeder ziek is. Het kind dat met plezier
een extra stap zet voor zijn sportvereniging of club. Deze jonge helden verdienen
een lintje. En u kunt hem/haar aanmelden.
Het jeugdlintje is een onderscheiding
voor kinderen of jongeren van 6 t/m 17
jaar die een bijzondere prestatie leveren
of zich belangeloos inzetten voor de samenleving. Een officiële jury beoordeelt
wie een lintje ontvangt. In de jury zitten
burgemeester Gert de Kok, wethouder
Jeugd Jürgen Vissers en griffier Femke
Ronde namens de gemeenteraad.
Jürgen Vissers reikt het jeugdlintje uit op
20 november, de Dag van de Rechten van
het Kind. De jeugdheld krijgt naast het
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lintje een mooie bijdrage voor zijn hobby
en € 100 voor een goed doel naar keuze.
Iedereen kan een kind of jongere aanmelden: ouders, docenten, sportcoaches,
leeftijdsgenoten. Alle informatie over aanmelding en de voorwaarden vindt u op
www.drimmelen.nl/jeugdlintje. Aanmelden kan tot 10 november 2020.
Laat uw ID niet zomaar kopiëren!
Wist u dat een kopie van uw identiteitsbewijs gebruikt kan worden bij identiteitsfraude? Fraudeurs kunnen met uw
identiteitsgegevens bijvoorbeeld een
lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat u rekeningen ontvangt voor zaken die u niet
hebt gekocht.
Veel organisaties vragen om een kopie
van uw identiteitsbewijs. Dit terwijl de
controle van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs vaak al voldoende is.
Vraag daarom altijd waarvoor de kopie
nodig is. Stuur ook nooit zomaar een kopie van uw ID mee bij een online aan- of
verkoop.
Sommige organisaties moeten wel al uw
gegevens ontvangen vanuit een wettelijke
verplichting. Denk hierbij aan uw werkgever, bank of notaris. Is een kopie noodzakelijk? Zorg dan dat niet-relevante gegevens zijn doorgestreept en zet het doel
en de datum op de kopie. Zo beschermt
u de kopie tegen mogelijk misbruik. Leen
uw identiteitsbewijs ook nooit uit. Dat is
zelfs strafbaar, voor de lener en de uitlener.

De KopieID app helpt bij het maken van
een veilige kopie van uw ID. U kunt overbodige gegevens doorstrepen en de kopie voorzien van een watermerk met het
doel en de datum van de kopie. Hebt u de
app nog niet? U kunt deze downloaden in
de Apple App Store of Google Play Sto-
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re. Meer informatie over de app en over
identiteitsfraude vindt u op
www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.
NL-Alert
NL-Alert wordt steeds vaker ingezet bij
noodsituaties. Zo zijn vorig jaar in heel
Nederland 174 NL-Alerts uitgezonden.
In 2013 waren dit er nog 33. Het is een
goede ontwikkeling dat u bij steeds meer
noodsituaties op uw mobiel gewaarschuwd en geïnformeerd wordt. In een
NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat
u moet doen en waar u meer informatie
kunt vinden.

U ontvangt NL-Alert op uw mobiel. Hiervoor hoeft u niets te doen. Mobiele telefoons zijn tegenwoordig standaard ingesteld om NL-Alerts te ontvangen. Zodra
u een NL-Alert ontvangt, laat uw mobiel
een hard en doordringend alarmgeluid
horen. Lees meteen het bericht en kom in
actie. De helft van de mensen informeert
na een NL-Alert ook anderen, zoals familieleden, buren en vrienden. Zo weten
ook de mensen om hen heen wat er aan
de hand is en wat zij moeten doen.
Terugkijken: interactieve themabijeenkomst ‘Een tegen eenzaamheid’
In de week ‘Een tegen eenzaamheid’ is in
onze gemeente een interactieve bijeenkomst georganiseerd met eenzaamheid als
thema in De Cour in Terheijden. Omroep
Drimmelen heeft daar een Livestream
van gemaakt en die is nu ook terug te
kijken voor iedereen die dat wenst. Om
de video te bekijken kunt u met een
QR-scanner
op
uw telefoon of tablet onderstaande
QR-code scannen.
Of u kunt gaan
naar het Youtube
kanaal van Omroep
Drimmelen of de
website wijzijndrimmelen.nl en het daar
terugkijken.

NAJAARSNOTA: TEKORT EN
FINANCIËLE GEVOLGEN
CORONAVIRUS BLIJVEN
BEPERKT
De gemeente Drimmelen houdt rekening
met een beperkt tekort over het jaar
2020. Het coronavirus heeft negatieve fi-

nanciële gevolgen voor dit jaar, ondanks
dat de gemeente gecompenseerd wordt
door het Rijk voor gemaakte extra kosten. Wethouder Bakker (financiën): “In
deze onzekere tijden blijft de gemeente
Drimmelen op koers. We blijven open en
werken aan de uitvoering van de gemeentelijke taken, waarbij we financieel de vinger aan de pols blijven houden.”
Verantwoording
Met de Najaarsnota legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van het beleid en het financieel
effect daarvan over de eerste 8 maanden
van 2020. Het resultaat hiervan is een
tekort van € 285.000,-. Wethouder Bakker: “Het is een overzichtelijke nota met
enkele beleidsmatige afwijkingen, vooral
zaken die uitgesteld zijn door het coronavirus, en een tiental financiële afwijkingen.
Grote posten zijn de verplichte pensioenafdracht aan het fonds voor voormalige
bestuurders (€ 120.000,-) en de noodzakelijke organisatieontwikkeling
(€ 125.000,-). Daarnaast zijn er nog een
aantal kleinere plussen en minnen. Als we
dit tekort afzetten tegen de begroting
voor 2020, waarin we rekening hielden
met tekort van ruim € 400.000,- zie je
dat we ook in een moeilijk jaar financieel
koers weten te houden.”

Coronakosten
De gemeenteraad is via een raadsbrief op
de hoogte gesteld van de compensatie
voor de extra gemaakte kosten en lagere opbrengsten vanwege het coronavirus.
Dit geeft inzicht in de financiële consequenties voor de gemeente Drimmelen
met betrekking tot het bestrijden en de
gevolgen van het coronavirus. De compensatie van het Rijk vangt deels de gemiste opbrengsten en extra uitgaven op.
De financiële schade wordt maximaal
geraamd op € 300.000,- voor 2020, onder aftrek van de ontvangen rijksbijdrage.
Wethouder Bakker: “Hopelijk krijgen we
het virus snel onder controle en kunnen
we ons volgend jaar weer focussen op de
gewone taken in een ook daarna financieel gezonde gemeente Drimmelen.”
Raadsvergadering
De Najaarsnota is besproken in de financiële commissie van de gemeenteraad. De
raad behandelde de nota tijdens haar vergadering van donderdag 15 oktober.
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SCHOLEN EN KINDEROPVANG DRIMMELEN SLUITEN ZICH AAN BIJ ROOKVRIJE GENERATIE
Met ingang van dit schooljaar zijn de
scholen en kinderopvang in de gemeente
Drimmelen aangesloten bij de Rookvrije
Generatie. De Rookvrije Generatie beschermt opgroeiende kinderen tegen de
schadelijke gevolgen van (mee)roken en
de verleiding om te gaan roken. “We hebben elke school en kinderopvang materialen aangeboden, en ze hebben enthousiast ja gezegd,” vertelt wethouder Vissers.
“Bij alle scholen in de gemeente liggen
nu tegels en hangen er borden die eraan
herinneren dat kinderen in een rookvrije
omgeving moeten kunnen opgroeien.”
Rookvrije Generatie in Drimmelen
Een Rookvrije Generatie is een generatie
kinderen die opgroeit zonder de schadelijke gevolgen van (mee)roken en vrij van
de verleiding om te gaan roken. Een generatie die vanaf de zwangerschap hiertegen
beschermd wordt. En die in vrijheid kan
kiezen voor een gezonde toekomst.Vanaf
2020 is de gemeente Drimmelen aangesloten bij de beweging Rookvrije Generatie. De gemeente gaat ook gemeentelijke panden en openbare speelterreinen
rookvrij maken. Naast scholen en kinderopvang ondersteunt de gemeente ook
bijvoorbeeld verenigingen bij de invoering
van Rookvrije Generatie door het plaatsen van diverse borden en tegels. In de
afgelopen maand bracht de gemeente de
borden en tegels aan bij scholen en kinderopvangorganisaties.
“Rookvrij opgroeien gewoonste
zaak van de wereld”
Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook
eerder gaan roken. Een rookvrij terrein
beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Wethouder
Jürgen Vissers laat in een reactie weten:
“Rookvrij opgroeien moet voor de volgende generaties, onze kinderen en kleinkinderen, de gewoonste zaak van de wereld
zijn. Daarvoor is echt nog wel wat nodig.
Door
op
plaatsen
waar veel
kinderen
komen samen duidelijk te laten
zien dat we
rookvrij
zijn, zetten
we een belangrijke
stap.”
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Winterlessen
€ 195,1 november t/m 28 februari

WINTERLESSEN

Neem van 1 november t/m
28 februari deel aan de winter
groepslessen van Golfacademy
Landgoed Bergvliet. Betaal slechts
€ 195,- en neem deel aan één of
meerdere van de minimaal 15
groepslessen per week.
EXTRA

Voor slechts € 60,- extra ontvangt u tijdens
de
winterlessen
(01-11-2020
t/m
28-02-2021) onbeperkt speelrecht op de 9
holes par 3 baan. Of combineer de
winterlessen met een proeﬂidmaatschap
van € 220,- en u heeft gedurende 3
maanden een volledig speelrecht en kunt
deelnemen aan de verenigingsactiviteiten.

landgoedbergvliet.nl

KERKEN
VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt Terheijden
E-mail: terheijden@naardekerk.nl
Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 24 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pastor L. Ballester en Mevr. A, Schoenmakers. Orgel: Dhr.
J. Horbach. Zang: Dhr. H.Vergouwen.
Zaterdag 31 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering.Allerheiligen.Voorganger: Pastoor M. Lindeijer en kapelaan L. Ballester.
Maandag 2 november 19.00 uur: Allerzielenviering. Voorganger: Kapelaan L. Ballester met Avondwakegroep.
Voor deze laatste viering graag even van te voren aanmelden
en doorgeven met hoeveel personen u wilt komen. Kom naar
ons parochiekantoor op vrijdagochtend of bel naar 076 5931216
of 06 25505902. Er mogen 30 personen komen.
Bij binnenkomst in de kerk wordt u gevraagd naam en telefoonnummer op te schrijven.
Tijdens de viering kan er niet gestookt worden, de kerk wordt
warm gestookt tot een kwartier voor aanvang van de viering.
Er is in deze viering geen koor, wel een cantor/organist of klein
zanggroepje, maar er mag niet meegezongen worden.
Graag bij binnenkomst mondkapje op. Als u in de ruimte zit mag
het mondkapje af, als u de kerk verlaat weer mondkapje op.
Houdt u aan de 1,5 m. afstand. Kom niet naar de viering bij gezondheidsklachten.
Geef elkaar geen hand. Indien er communie wordt uitgereikt,
gaat dit veilig.
Opgeven misintentie
Misschien had u nog een misintentie staan in de periode vanaf
zaterdag 14 maart (deze viering is niet meer doorgegaan i.v.m.
coronavirus). Deze misintentie mag u verzetten naar een datum
die bij u past om weer een viering bij te komen wonen. De
vieringen zijn iedere week op zaterdagavond om 19.00 uur in
onze H. Antonius Abtkerk. Misschien wilt u een nieuwe intentie
opgeven; u bent van harte welkom.
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 wonen 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.

OP HET NIPPERTJE...
BOULEVAART
Coronacrisis: donkere dagen, mensen vereenzamen. Mocht je dit gevoel ervaren, heb je er dan
al eens aan gedacht om iets aan sport te gaan
doen, bijvoorbeeld jeu de boules? Een sport die
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je ook op latere leeftijd nog prima in de buitenlucht kunt beoefenen, waarbij je onder de mensen komt en even kunt ontspannen.
Als de muren op je af komen kom dan eens boulen aan de
Ruitersvaartseweg. Onze accommodatie is ruim genoeg om
‘Corona-proof’ te kunnen spelen. Een ochtend of avond boulen verdrijft de donkerte want we beschikken over een prima
LED-verlichtingsinstallatie. Op zondagochtend, woensdagmiddag, dinsdag- en donderdagavond zijn er voldoende leden om
een praatje mee te maken. Alles natuurlijk op gepaste afstand.
“Ja, maar ik heb nog nooit gebould.” Dat horen wij wel meer,
maar laat ons wat verklappen: “Al onze leden zijn zo begonnen.
Zonder ooit een boule gegooid te hebben.”
“Ja, maar ik heb geen boules.” Ook dat is een veel gehoord excuus. “Geen probleem, wij hebben voldoende boules om te gebruiken.”
“Ja, maar een competitie is niets voor mij.” “Geen probleem op
woensdagmiddag is het sowieso vrij boulen, zonder druk, zonder competitie.”
“Ja, maar ik ken daar niemand.” “Dat is het minste probleem
want in een mum van tijd worden nieuwe leden opgenomen.”
Boulevaart is een vereniging zonder “clubjes binnen de vereniging”. Als er gebould wordt, weet niemand van tevoren met wie
of tegen wie je zult spelen en op die manier leer je in een korte
tijd de leden kennen.
Wacht dus niet langer. De donkere dagen zijn al aangebroken en
tot Kerstmis kun je al heel veel mooie momenten beleefd hebben. Kom gewoon eens langs op woensdagmiddag; we beginnen
dan om 13.30 uur.
Voor meer informatie kun je terecht op www.boulevaart.nl.

IETS VERDER VAN DE TOREN
ROLSTOELTRAINING VOOR JONG EN OUD
Voor iedereen die in een rolstoel
zit organiseert Uniek Sporten rolstoeltrainingen. Deze gratis trainingen zijn speciaal voor mensen die
nèt wat extra handigheidjes willen leren in een rolstoel. Hierdoor voel je je (nog) vertrouwder in je eigen rolstoel.
Ongedwongen sfeer
De trainingen worden op een laagdrempelige manier gegeven, in
een fijne omgeving met een gezellige sfeer. Niks moet, alles mag.
De gratis trainingen gaan vooralsnog op 7 november van start.
In 5 zaterdagen leer je het maximale uit je rolstoel halen. De
bijeenkomsten vinden plaats op zaterdagochtend van 10.30 tot
12.00 uur in De Amerhal in Made.
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Rolstoeltraining vs. corona
Vanwege het toenemende
aantal coronabesmettingen
bestaat de kans dat de maatregelen en adviezen om het
virus tegen te gaan opnieuw
veranderen. Het kan daarom
zijn dat de geplande datums
worden verplaatst naar een
later moment. De veiligheid
van de deelnemers staat
immers voorop. Geïnteresseerden, die hoe dan ook pas op een later moment willen deelnemen aan de training, kunnen nu wel al contact opnemen.
Meer informatie
Iedereen die nieuwsgierig is geworden naar de trainingen van
Uniek Sporten kan mailen naar westbrabant@unieksporten.nl
of bellen naar 076 5233555. Ook voor vragen kun je hier terecht.

BETOVEREND BREDA GAAT NIET DOOR
De organiserende partijen van Betoverend Breda, Ondernemersfonds Breda en
Breda Marketing, hakten de knoop door
om editie 2020 van Betoverend Breda niet in zijn bekende vorm
door te laten gaan.
Er is de afgelopen tijd hard gewerkt om een coronaproof programmering te ontwikkelen. De onzekerheid rondom covid-19
en de (mogelijke) maatregelen zijn echter te groot om op dit
moment een compleet programma voor de decembermaand
samen te stellen.
Om er toch voor te zorgen dat de Bredase binnenstad er warm
en sfeervol uitziet, maakt het Ondernemersfonds Breda dit jaar
extra werk van de aankleding. Naast de sfeerverlichting wordt
de stad aanvullend feestelijk versierd om deze belangrijke periode voor ondernemers wel zichtbaar te markeren.
In de loop van 2021 kan meer gezegd worden over het doorgaan van Betoverend Breda 2021. Daarvoor is het nu uiteraard
nog te vroeg.

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.

RIPASSO THUIS
Helaas hebben we door de nieuwe maatregelen de deuren van het restaurant weer moeten
sluiten. Maar we zitten niet bij de pakken neer, want Ripasso komt weer bij je thuis!
THUISGERECHT
Ons populaire Thuisgerecht is terug! Elke dag een heerlijke maaltijd voor € 12,50 p.p.
Het gerecht wordt koud geleverd en met een paar simpele handelingen maak je hem thuis af.
Het menu wordt elke zondag op onze social media kanalen bekend gemaakt
en verschijnt maandag op de website. Thuisbezorgd voor € 2,- tussen 16.00 en 17.00 uur
(enkel Terheijden en Wagenberg) of afhalen tussen 17.00 en 18.00 uur.
SPECIAL
Elke week zal er ook een special te bestellen zijn. Dit is een luxer gerecht dat
de hele week te bestellen is. De kosten van de special zijn € 19,50 p.p.
Andere opties
Naast de gerechten hebben we een wisselende soep € 4,50, een dessert € 3,50 en
een kaaspakket € 15,-. (voor 2 personen). Mocht je iets te vieren hebben? Of gewoon lekker
uitgebreid eten? Dan is het mogelijk om op verzoek een vier gangen menu te bestellen.
Voor het actuele assortiment verwijzen we graag naar onze website.
Bestellen doe je eenvoudig door een appje of sms te sturen naar Wijnanda: 06 - 134 126 74.
Betalen bij afhalen via pin (contactloos) of bij bezorgen via Tikkie. Bestellen voor de volgende
dag kan tot 23.00 uur de avond vooraf.
Restaurant Ripasso Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
www.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297

