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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 1048
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 11-11-2020, 17.00 u

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
    www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. 9 - 10 u
Sociaal Raadslieden Werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. & do. 9.30 - 11 u
 contact   sociaalraadslieden@  
    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: 11/11, grijs: 02/12
          Wagenberg groen: 13/11, grijs: 04/12
Ophalen oud papier  12/12
Ophalen plastic           Terheijden  11/11  Wagenberg 13/11
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15-19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

DONATEURSACTIE

In de vorige Rondom de Toren heeft u de 
bekende envelop ontvangen met daarin 
het verzoek om ons te steunen middels 
een donatie. Als u al gedoneerd heeft, har-
telijk dank want met uw donatie stelt u 
ons in staat het blad te maken. Uw dona-
ties gebruiken wij om de kosten van computers, printers, pro-
gramma’s om RdT in op te maken en het blad te laten drukken, 
te betalen. Mocht u geen envelop hebben ontvangen en ons toch 
willen steunen dan kunt u uw donatie overmaken op rekening-
nummer NL50 RABO 0150 6933 11 ten name van Stg. Rondom 
de Toren. Met uw donatie zorgt u er mede voor dat RdT het 
44ste jaar ingaat! 
Namens het team van Rondom de Toren hartelijk bedankt.

POPKOOR SWITCH TERHEIJDEN 
BESTAAT 10 JAAR!

Een 10-jarig bestaan moet gevierd wor-
den! De bestuursleden gingen daarom op 
pad om ieder lid persoonlijk met dit jubi-
leum te feliciteren en een kleine attentie 

te overhandigen, uiteraard op afstand.
Het plan was om dit feestelijke moment 
o.a. met een jubileumconcert te vieren, 
maar de corona-pandemie gooide roet 
in het eten. We hebben voor de zomer 
helaas het besluit moeten nemen om het 
jubileumconcert voor onbepaalde tijd uit 
te stellen. Heel jammer want we waren 
al ruim 1,5 jaar bezig met de voorberei-
dingen.

Door alle coronamaatregelen hebben we 
van maart tot eind augustus niet kunnen 
zingen. Goede ventilatie en de mogelijk-
heid van het luchten van de repetitie-
ruimte zijn bij het zingen in een koor van 
groot belang voor ieders gezondheid. We 
hebben hierdoor helaas moeten uitwijken 
naar een nieuwe repetitielocatie bij Dans-
school Fuse. Veel veranderingen voor de 
leden, want we kunnen nu maar met de 

helft van ons koor zingen omdat we uiteraard ook de 1,5 meter 
moeten aanhouden. En ook dat is erg wennen om met zoveel 
afstand van elkaar te zingen. 
Maar ondanks alle minder leuke con-
sequenties van deze situatie blijven we 
optimistisch en positief en zijn we heel 
blij dat we 1,5 maand weer lekker heb-
ben kunnen zingen, ook al was dat in 
een andere vorm. En ook elkaar weer 
zien was fijn in deze bizarre tijden.  
Gezien de recente grote aantallen be-
smettingen en de laatste maatregelen 
heeft het bestuur namelijk gekozen om haar verantwoordelijk-
heid te nemen en de repetities wederom tijdelijk stop te zetten. 
Een moeilijk besluit, maar zo hopen we bij te dragen aan het 

VAN HET RdT  TEAM

TERUGBLIK
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beperken van de risico’s en de sociale contacten.
We hopen dat iedereen gezond blijft en dat de verspreiding van 
het virus snel weer onder controle is en we de repetities weer 
op een veilige manier kunnen hervatten.

COLLECTE NEDERLANDSE BRAND-
WONDEN STICHTING GROOT SUCCES

In de week van 4 tot en met 10 okto-
ber collecteerden in heel Nederland 
55.000 vrijwilligers voor de Nederlandse 
Brandwonden Stichting. Ook in Wagen-

berg gingen de collectanten langs de deuren. En met succes! 
Gezamenlijk werd een bedrag van € 621,66 opgehaald. De op-
brengst van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat 
om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten. 
Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. 
Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms ja-
ren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak 
traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsieren-
de littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk 
maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, ge-
meden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee 
leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.
Al bijna 50 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting 
haar strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op drie fronten: het 
voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behande-
ling (door onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale 
nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse 
Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. 
Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de Brand-
wonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Wagenberg 
voor hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’.

CORONA:  PAK JE EIGEN REGIE!
Een verhaal, bedoeld voor kracht en vertrouwen in 
deze tijd

Laatst sprak ik iemand die niet lekker in 
zijn vel zat. Coronagedoe. “Ik weet het 
niet meer. Het is chaos in mijn hoofd, ik 
voel me onrustig, angstig, beetje machte-
loos. Ik ben niet mezelf, ik ben de controle 
kwijt. Ik mis duidelijkheid. Waarom neemt 
niemand de regie?”
Ik zei: ‘Waarom neem je zelf niet de re-
gie?”
“Hoe dan?”
“Door dingen te doen waar je wél invloed op hebt.”
Herkenbaar? Volkomen logisch. Het is een chaotische tijd. Ze-
kerheden en routines vallen weg, we moeten voorzichtig zijn. 
De oorzaak ligt buiten onszelf en we verliezen controle en regie. 
Omdat we ons onmachtig voelen, leggen we de verantwoor-
delijkheid hiervoor buiten onszelf en verlangen we van de bui-
tenwereld, zoals de politiek, dat die de regie neemt en het pro-
bleem oplost. Maar omdat de buitenwereld het ook niet weet, 
lukt dat niet. Dat zorgt weer voor nieuwe frustraties. Hoe dat 
voelt?  Vul zelf maar in.
Hoe verander je dat? Is er iets wat jij zelf kunt doen om je beter 
te voelen? Jazeker! Pak je eigen regie. Doe waar je wél invloed 
op hebt. In dit geval bijvoorbeeld je eigen immuunsysteem. Want 
hoe beter dat werkt, hoe groter de kans dat je gezond blijft. 

ZAKELIJK NIEUWS
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?

Harmonie Terheijden   06-51996129 
info@harmonieterheijden.nl
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Een simpele waarheid maar nu nog relevanter. Hoe? Eet gezond, 
beweeg voldoende, zorg voor een zinvolle dagbesteding en ver-
mijd stress. Inkoppertjes, maar juist nu doen veel mensen het 
tegenovergestelde. Niet doen! Zorg voor een goed werkend 
immuunsysteem en blijf dus gezond! Het is net als bij griep en 
verkoudheid. Die zijn ook besmettelijk, maar als jouw immuun-
systeem op orde is, is de kans groter dat je gezond blijft. Of, als 
je tóch besmet wordt, word je minder ziek en ben je sneller 
beter. Pak die regie. Hier heb jij invloed op, hier kun jij wél iets 
aan doen! 

Tips: zet het nieuws vaker uit, 
richt je op jezelf. Ga naar bui-
ten, bel een vriend of vriendin 
als je daar energie van krijgt. Ga 
sporten, muziek maken, dansen, 
tekenen, (samen) koken. Zin-
volle en gezonde dagbestedin-
gen.  Voel je lijf, verbind je met 

het goede dat er wel is en krijg vertrouwen. Doe het! Werk aan 
je geestelijke gezondheid, ontwikkel jezelf. Begin die cursus, ga 
naar een coach. Laat je eetpatroon analyseren, leer vegetarisch 
koken. Doe het! Allereerst voor jezelf en tegelijkertijd ook voor 
anderen. Als jij namelijk gezond bent, besmet je geen anderen. 
Geloof me, het werkt. Jij doet wat jij kunt doen tegen dit virus. 
Dat geeft je controle, eigen regie en een krachtig, positiever ge-
voel. We vechten tegen een virus, zo win jij! En wie weet, word 
je wel gezonder dan ooit. Dan heeft dit allemaal nog zin ook en 
levert het uiteindelijk zelfs iets op.
Lastig? Zoek hulp, steun, support. Doe het samen met iemand, 
praat met iemand. Zoek wat jouw drempel is, en welke jouw 
ingang.
Terug naar mijn gesprek:
“Ja, maar….”
“NEE, geen ja maar!”…….
Lieve mensen, zet hem op en hou vol!
Edwin  Vonk

SPRAAKVERMAAK

‘’Als het publiek niet naar Spraakvermaak 
komt, dan komt de talkshow wel naar 
het publiek’’, schreef Joost Klaverdijk op 
12 oktober in BN De Stem. Zo is het 
maar net en zo lang de coronamaatre-
gelen gelden, blijven we voorlopig online 
afleveringen maken. Op zondag 8 no-
vember ontvangen we o.a.  Anita Witzier, 

sportjournalist Frits Barend,  Arjo Kraak van Omroep Brabant,  
Andries Hofman, CEO van ASML en Saskia van Dun, directie-
voorzitter Rabobank Amerstreek. 
Nieuwe Boeren

Bekend TV-gezicht Anita Wit-
zier (foto KRO-NCRV) was 
de afgelopen weken te zien in 
‘Anita wordt Opgenomen’.
Het programma liet zien wat 
zich zoal afspeelt in de oude-
renzorg.  Afgelopen maandag 2 
nov. (Allerzielen) presenteerde 
ze het jaarlijks terugkerend 
programma ‘Voor wie steek 
jij een kaarsje op?’.  In januari 

UITGAAN
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gooit Anita het over een andere boeg: ze 
presenteert dan ‘Nieuwe Boeren’.  KRO-
NCRV en boeren, bij die combinatie denk 
je toch automatisch aan Yvonne Jaspers? 
Presentator Dik van Beest wil wel eens 
weten hoe dat zit. 
Discussieprogramma

Frits Barend (foto Tien Mureau) maakte 
vanaf de jaren 90 -samen met Henk van 
Dorp- voor RTL4 ‘’Barend & Van Dorp’’. 
Het discussieprogramma was een men-
geling van actualiteit, discussie, sport, 
cultuur en muziek. DWDD, Pauw en 
Witteman, Op1, Jinek en ook Spraakver-
maak zijn allemaal schatplichtig aan deze 
voorloper van de praatprogramma’s. Frits 
Barend, al jaren onofficieel met pensioen, 
laat nog steeds zijn mening horen over al-
lerlei zaken en maakt samen met dochter 
Barbara het blad ‘Helden’.
Omroep Brabant

Arjo Kraak (foto Omroep Brabant) is bij 
Omroep Brabant presentator van Bra-
bant Nieuws en is dus een ideale gastpre-
sentator voor Spraakvermaak online. Elke 
zondag om 12.00 uur is Arjo de anchor-
man van de tv-talkshow KRAAK, waar-
in hij live in gesprek gaat met Brabantse 
hoofdrolspelers uit het nieuws.  Wanneer 
de eindtune klinkt, stapt hij in de auto om 
op tijd in Terheijden te zijn. 
ASML en Rabobank
Andries Hofman is vicepresident Ma-
nufacturing bij ASML in Veldhoven.  Na 
Philips en DAF Trucks is het de grootste 
werkgever in onze provincie. In het af-
gelopen kwartaal groeide de omzet fors. 
ASML dankt dit succes o.a. aan de corona-
crisis, die veel werknemers dwingt tot 
thuiswerken. 
Saskia van Dun, directeur Rabobank 
Amerstreek, vertelt over de bank in deze 
bijzondere tijd. Door haar veelzijdige 
loopbaan heeft zij een brede kijk op za-
ken en heeft ze het vermogen om nieuwe 

trends en ontwikkelingen te zien en daar-
op te acteren.
Vader en dochter
Henk en Nilse van der Sanden (vader en 
dochter) verzorgen de muzikale onder-
delen. Door het minimale gebruik van 
instrumenten en een eigen interpretatie 
van de (luister)liedjes, weten zij de juiste 
sfeer te creëren. 

Bredanaar Walter van de Calseyde (neer-
landicus en tekstschrijver) maakte afge-
lopen seizoen als columnist indruk bij 
Spraakvermaak en staat a.s. zondag we-
derom op de preekstoel. 
Mirjam Schrauwen en Wim Smetsers 
filmden bij de milieustraat in Terheijden 
en met 2 medewerkers van de gemeen-
te Drimmelen spelen we de Buiten-
dienstquiz.
Thuis Spraakvermaak kijken
Seizoenkaarthouders krijgen automatisch 
op woensdag 4 november een link en 
een uniek wachtwoord per e-mail toege-
stuurd met uitleg over de te volgen stap-
pen. 
Niet-seizoenkaarthouders kunnen op de 
startpagina van www.spraakvermaak.nl 
onder een aparte knop ook een code aan-
schaffen (€ 2,50 per aflevering, te betalen 
via i-Deal) en krijgen daarna automatisch 
een link en uniek wachtwoord per e-mail 
toegestuurd. Op zondag 8 november 
kunt u vanaf 14.00 uur inloggen voor de 
82e editie van Spraakvermaak. Het pro-
gramma start zoals altijd om 14.30 uur. 
Zie ook www.spraakvermaak.nl.

SAMEN ORGANISEERT: 
REFLECTIE AVOND

Behoefte aan re-
flectie? Even stil-
staan en tot jezelf 
komen? In een fijne, 
veilige omgeving? 
Bij ons kan het. 
Maandagavond 9 

november op onze maandelijkse reflec-

tieavond. We ontvangen je om 19.30 uur 
in de kerk met koffie of thee. Het is lekker 
warm, er branden kaarsjes en er staat een 
ontspannen muziekje op. Zoek een plekje, 
ga lekker zitten, luister naar de muziek, 
relax en laat even alles van je afglijden. 
Rond 19.45 uur gaat de muziek langzaam 
uit en zitten we een half uurtje in stilte. 
Blijf lekker zitten, kijk om je heen, doe je 
ogen dicht of mediteer. Even niks, rust! 
Na een half uur gaat de muziek langzaam 
weer aan. Blijf nog even lekker zitten, neem 
koffie of thee, praat even na of ga lekker 
ontspannen naar huis. In verband met co-
rona graag aanmelden via welkom@sa-
meninhetwittekerkje.nl of 06-52046806. 
Wanneer: maandag 9 november 19.30 
uur tot 20.30 uur. Waar: Witte Kerkje, 
zijingang. Kosten: geen, vrijwillige bijdrage 
voor koffie of thee.
SAMEN, wij zijn er voor je. Juist nu!
Agenda november/december
9 november: Een goed gesprek - reflec-
tieavond, 19.30-20.30 uur
13 november: Een goed gesprek - met 
diepgang, 9.30-11.30 uur
7 december: Een goed gesprek - met 
diepgang, 19.30-21.30 uur
11 december: Een goed gesprek - met 
diepgang, 9.30-11.30 uur
11 december: Samen aan tafel (onder 
voorbehoud corona) 17.30-20.00 uur 
14 december: Een goed gesprek - re-
flectieavond, 19.30-20.30 uur
Meer informatie: 
www.sameninhetwittekerkje.nl 

CARNAVAL 2020-2021; 
14 NOVEMBER ONLINE! 

Beste carnavalsvierders! 
Het carnavalsmotto van dit 
jaar is:
A. Za’k ut doen
B. Za’k ut doen of Za’k ut 
nie doen
C. Za’k ut doen of nie 
Bovenstaand zou zo maar een vraag kun-
nen zijn tijdens de online Traaise Carna-
vals Quiz die we op zaterdag 14 no-
vember organiseren! 
We brengen in deze bijzondere periode 
heel graag een beetje carnaval bij jullie in 
huis! De Traaise Carnavals Quiz is voor 
iedereen gratis toegankelijk en met hele 
gezin thuis te spelen. Uiteraard zijn er 
prachtige carnavalsprijzen te winnen! De 
Traaise Carnavals Quiz wordt gepresen-
teerd door de ‘nieuwe’ prins en een aan-
tal Schraansers, zoals de voorzitter, raads-
leden en de veldwachter. En er is muziek 
van het B-team! Uiteraard afhankelijk van 
het aantal personen wat bij elkaar mag 
komen en volgens de dan geldende regels!
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Deelname is heel eenvoudig; stuur vóór 11-11 een email naar 
info@schraansers.nl. Alleen dán ontvang je van ons op dat 
emailadres een mail terug met verdere instructies! In de mail 
een link naar een livestream én een link naar een google-ant-
woordformulier om je antwoorden in te vullen! Deze mail ont-
vang je uiterlijk op zaterdag 14 november voor 12.00 uur! We 
bieden deze Traaise Carnavals Quiz gratis aan en verzoeken je 1 
mailadres per gezin of huishouden te gebruiken. 
Iedereen kan en mag meedoen; de instructie maken we heel 
eenvoudig en we zouden het geweldig vinden als we voor veel 
mensen toch een beetje carnavalssfeer in huis kunnen brengen. 
Dus doe vooral mee! 

Sfeer aan je huis kan trouwens vrij eenvoudig; hang op 14-11 
gerust de Schraansers-vlag aan je gevel!
Met alle verschillende corona-maatregelen én de wens dat ie-
dereen gezond kan feesten hebben we inmiddels moeten be-
sluiten dat in Terheijden geen vaste carnavalsactiviteiten zullen 
plaatsvinden. Dus helaas geen 11-11 Bal of Festivalaaf. In alles 
geldt dat we de richtlijnen van de RIVM nauwlettend in de gaten 
moeten houden en duidelijk is wel dat op dit moment grote 
groepsevenementen niet worden toegestaan en je helaas de ko-
mende 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 werken ook aan creatieve oplossin-
gen, zoals de Traaise Carnavals Quiz!
Tot zover; houd onze site, facebook en instagram in de gaten 
voor de laatste nieuwtjes en bijzonderheden. 
PS. Het antwoord op de vraag is trouwens C, Za’k ut doen of 
nie.  
TCV De Schraansers 

KIJK NAAR DE DAG  VAN DE MANTELZORG! 

Ook dit jaar stonden er weer leuke activitei-
ten voor de mantelzorgers gepland rondom 
de Dag van de Mantelzorg. Helaas, door de 
coronamaatregelen is dit nu niet mogelijk. 
Als alternatief zenden we in samenwer-
king met Omroep Drimmelen een mooie 
mantelzorgspecial uit op dinsdag 10 no-

vember om 11.00 uur (deze uitzending wordt herhaald tot 
woensdag 11 november 19.00 uur). 
Het programma van de mantelzorgspecial
- Het cabaret “Het draait om mensen niet waar” zingt mooie 
mantelzorgliedjes.
- Ria van Spijk en Elly Punselie nemen afscheid van SWO Drim-
melen. Ria gaat met pensioen en Elly gaat verder in de natuur-
voeding.



9Rondom de Toren 2020

- De loterij.  Val je in de prijzen? De cadeaus worden bij je thuis 
gebracht op 10 of 11 november.
Mantelzorgers, let op! Er is eind oktober een verrassing 
naar je toegekomen!
Ken je een mantelzorger in de gemeente Drimmelen die nog 
niet bekend is bij SWO? Laat het ons dan weten, dan verrassen 
we hem of haar ook! Ben je geen mantelzorger meer, laat het 
ons ook even weten via mantelzorg@swodrimmelen.nl of tel. 
0162 451894.

HARMONIE “ONZE VRIJE UREN” NAAR 
FESTIVALS EN CONCOURSEN 

Ook in de vorige eeuw werden er al muziekconcoursen gehou-
den. Dat was voor hele orkesten en ook voor de muzikanten 
ofwel de solisten. Het verplaatsen van de muzikanten met hun 
instrumenten zal toen niet eenvoudig geweest zijn. Er waren nog 
maar enkele auto’s. In  Terheijden was er het transportbedrijf 
van Schets-Cornelissen met vrachtauto’s en een bus.

Moest men verder weg dan kon dat ook met de trein. En om 
na het concours snel de uitslag bekend te maken aan de thuis-
blijvers, had men nog geen zaktelefoon. Daarom werd een duif 
meegenomen voor het snel bekendmaken van de uitslag in Wa-
genberg.
In mei 1923 deden de Wagenbergse fanfare en de Terheijdense 
harmonie mee aan een muziekconcours in Ginneken. Beide 
muziekgezelschappen speelden toen in de 3e afdeling. OVU be-
haalde de 2e prijs met 143 punten. Daarna in augustus gingen 
beide korpsen naar Raamsdonksveer en daar behaalde elk, 
jawel, de eerste prijs. Het jaar daarop, in 1924, speelde Wa-
genberg in de 2e afdeling en ging met Pinksteren naar Rotter-
dam. Daar werd zowaar de 1e prijs behaald en meteen werd 
de meegenomen postduif van een berichtje voorzien en naar 
huis gestuurd. Wagenberg liep uit naar het toenmalig station-
netje in Hooge Zwaluwe om de fanfare te verwelkomen. ,,Met 
volle muziek kwam men het dorp binnen en ieder was in de 
wolken over het behaalde succes”. Dit was op 10 juni 1924 in 
de krant te lezen.
OVU klom naar de 1e afdeling en deed in de zomer van 1926 
mee aan een nationaal concours in Oisterwijk. Het resultaat 
was een mooie 3e prijs. In vijf verschillende Brabantse kranten 
werd hierover geschreven. Kort tevoren hadden de Wagenberg-
se en de Terheijdense muzikanten ook deelgenomen aan een 
festival in Waspik.
In augustus 1927 vierde de harmonie “Deugd veredeld de 

EN  TOEN GEBEURDE...
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Kunst” in Lage Zwaluwe haar 40-jarig bestaan met een mu-
ziekfestival. Samen met de fanfare “Cecilia” uit Made zorgden 
OVU en de “Dameszangvereeniging uit Wagenberg” voor de 
feestvreugde. Dit werd beloond met een leuke geldprijs voor de 
zangeressen en de muzikanten. In juni 1928 deden zowel Fanfa-
re OVU als Harmonie Terheijden mee aan het festival in Ginne-
ken. OVU keerde met een mooie geldprijs van ƒ 75,- naar huis.
In die tijd waren er in Wagenberg enkele topmuzikanten, wiens 
namen meermalen in de kranten van toen verschenen. Op solis-
tenconcoursen behaalden ze opmerkelijke prijzen. 

In oktober 1927 werd door 
hen deelgenomen aan een so-
listenconcours in Heusden.
R. Waelput en W. van Gils wer-
den in de 1e afdeling 1e en 3e. 
In de 2e afdeling scoorden Ja-
nus en Cees Verhaard (vader 
en zoon) elk een 2e prijs, en 
Ant.  Vermeulen en G. Meeu-
wissen elk een 3e prijs.
In augustus 1928 waren er 
Internationale Muziekfeesten 
in Goirle.

Daar ,,behaalde de heer Ver-
haard den eersten prijs in de 
tweede afdeeling, alsmede den 
prijs voor het hoogst aantal 
punten van den dag en een 
eereprijs voor het hoogste aan-
tal punten in die Afdeeling. De 
heer R. Waelput behaalde den 
tweeden prijs in de hoogste 
eereafdeeling.” 
In september 1929 waren 

ze in Rotterdam.  Janus Ver-
haard ,,behaalde op trombone 
in de afdeeling uitmuntendheid 
de 2e prijs”. “Waelputje”, zoals 
deze schoolmeester werd ge-
noemd, speelde piston in ,,de 
superieure afdeling”. Hij kreeg 
de 1e prijs “en lof der jury”. Dit 
was toen in meerdere kranten 
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uitgebreid te lezen.
In november 1929 togen 4 enthousi-
aste muzikanten naar een concours in 
Eindhoven. Dat waren C.  Verhaard, L. 
de Bever, G. Meeuwissen en W. van Gils 
en zij vielen ook daar in de prijzen.
Tot slot was er in februari 1930 een con-
cours in Zevenbergen waar 3 Wagen-
bergse muzikanten de 1e prijs behaalden.  
In de eerste afdeling was dat W. Driesen 
met lof;  in de afdeling uitmuntendheid en 
in de superieure afdeling waren het we-
derom A. Verhaard en R. Waelput.
Johan van  der Made

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimme-
len zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actuali-
teiten van en voor Drimmelen en omge-
ving waarbij actuele onderwerpen in de 
schijnwerpers gezet worden. Hebt u een 
nieuwswaardige mededeling zonder com-
merciële doeleinden? Mail het ons naar 
publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Herfstimpressie

Onze cameraman Peter Maas maakte een 
wandeling door het bos en filmde daar 
fraaie herfstbeelden. Wat kan een bos 
toch mooi zijn tijdens de herfst. We laten 
u meegenieten.
Terugblik op de zomer – Dog Plons
De zomer ligt al weer even achter ons, 
maar wij blikken nog even terug op de 
afsluiting van het zwemseizoen. Op 16 
september werd deze namelijk afgesloten 
met de Dog Plons in De Randoet Made. 
Deze week laten we u het nog niet eer-
der uitgezonden filmverslagje zien. 

Portret - Ad van  Wesel

In onze serie portretten gaat Marylène 
Koelewijn dit keer in gesprek met Ad van 
Wesel. Hij is bekend in Made en omgeving 
vanwege zijn werk als vrijwilliger. Dit bleef 
niet ongemerkt, want hij ontving een lint-
je bij zijn afscheid als voorzitter van de 
Madese carnavalsvereniging. Daarnaast 
doet hij nog veel meer werk als vrijwil-
liger en vergaarde wereldwijde bekend-
heid door zijn baan voor een duurzame 
voedingsindustrie. Benieuwd geworden? 
Kijk dan naar deze aflevering van onze 
serie portretten.  
Expositie Walther van Gils in De 
Abt  Terheijden 

In de maanden juni tot en met septem-
ber opende de Stichting Behoud de An-
tonius 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 loka-
le kunstenaar in zaalgedeelte ‘de Abt’. De 
tentoonstellingen varieerden van foto’s 
tot schilderijen en van keramiek tot teke-
ningen. Wij gingen er meerdere malen op 
bezoek en maakten daar een serie over. In 
deze aflevering ziet en hoort u  Walther 
van Gils. 
TV SPECIALS OP 10 NOVEMBER
Op 10 november om 11.00 uur worden 
de reguliere tv uitzendingen van Omroep 
Drimmelen onderbroken voor de uitzen-
ding van 2 specials. 
Dag van de Mantelzorg – 10 novem-
ber 2020
Ook dit jaar stonden er weer leuke acti-
viteiten gepland voor de mantelzorgers. 
De coronamaatregelen gooiden echter 
roet in het eten. Als alternatief verzorgt 
SWO Drimmelen daarom, in samenwer-
king met Omroep Drimmelen, een man-
telzorgspecial. Op het programma staan 
interviews en toespraken en het geheel 
zal muzikaal worden opgeluisterd door 

de cabaretgroep ‘Het draait om mensen 
niet waar’. Mantelzorgers hebben vooraf 
een bon gekregen om met koffie en wat 
lekkers van de uitzending te kunnen ge-
nieten. De uitzending start op 10 novem-
ber om 11.00 uur en wordt daarna ieder 
oneven uur herhaald tot 17.00 uur op 11 
november. 
Uitslag Rabo ClubSupport – 10 no-
vember
Dit jaar hebben 368 verenigingen en 
stichtingen deelgenomen aan Rabo Club-
Support. Dit jaar is er € 150.000 te ver-
delen. De uitslag wordt op 10 november 
om 20.00 uur bekend gemaakt.  Alle ver-
tegenwoordigers van de clubs en vereni-
gingen zijn uitgenodigd om dan naar de 
online live-uitzending vanuit Theater de 
Bussel te kijken. Tijdens deze uitzending 
wordt de top 3 per gemeente bekend ge-
maakt, afgewisseld met filmpjes van clubs 
en leuke intermezzo’s door volksverma-
ker Andy Marcelissen. Vervolgens zullen  
alle 368 clubs in beeld worden gebracht 
en het verdiende bedrag bekend gemaakt. 
De bekendmaking is live te bekijken op 
Omroep Drimmelen.
Wie we zijn en waar u ons kunt vin-
den
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeen-
te Drimmelen. Een enthousiaste groep 
vrijwilligers maakt programma’s voor ra-
dio, 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, came-
ramensen, editors, technici en redacteu-
ren. Misschien iets voor u? Kom dan eens 
met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij 
leren het u graag. Onze contactgegevens 
vindt u op www.omroepdrimmelen.nl
Wekelijks nieuwe televisie items op Zig-
go 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 / Tel-
fort, 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 Fa-
cebook.

VAN  ALLES  WAT
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IJSCLUB  TERHEIJDEN

Vanaf 15 november t/m 15 december 
a.s. zijn de seizoen-/lidmaatschapskaarten 
2020-2021 van IJsclub Terheijden à € 7,- 
weer te koop. Let op:  Vanaf dit jaar bij 
bakkerij Van Dongen, Hoofdstraat 15-A, 

Terheijden EN bakkerij Van Dongen, Wagenstraat 4, Wagenberg. 
Voor een doorlopend lidmaatschap kijk je op www.ijsclubter-
heijden.nl.
Overige informatie
Met de lidmaatschapskaart van IJsclub Terheijden heeft men bij 
voldoende ijsdikte (infolijn: 076 593 1000 of www.ijsclubter-
heijden.nl) tijdens de aangegeven openingstijden gratis toegang 
tot de ijsbaan. Kinderen tot en met 6 jaar hebben, mits onder 
begeleiding van een seizoenkaarthouder, gratis toegang (deze 
kinderen hebben op dat moment dus geen lidmaatschapskaart 
nodig).
Voor niet leden gelden voor komend seizoen de navolgende 
dagdeelprijzen:
Tot en met 13 jaar: € 1,50 per dagdeel (middag of avond) op 
werkdagen, € 2,- per dagdeel (middag of avond) op zaterdag en 
zondag.
14 jaar en ouder: € 4,- per dagdeel (middag of avond) op werk-
dagen, € 5,- per dagdeel (middag of avond) op zaterdag en zon-
dag.
Een lidmaatschapskaart is dus al gauw rendabel en geeft altijd als 
eerste toegang tot de baan.
Openingstijden ijsbaan bij voldoende ijsdikte, dagelijks: ochtend: 
altijd gesloten voor baanonderhoud en/of besloten evenemen-
ten, middag: 13.00 uur tot 17.15 uur, avond: 19.00 uur tot 22.00 
uur.

HET  WMO-PLATFORM DRIMMELEN 
BEZOCHT “HET HUIS  VAN MORGEN” 

De dokter zei: “Ik beeldbel wel met u om de uitslag te bespreken…” 
Mijn vader kan nu zelf eten met deze robotarm…
Robot  Tessa vertelt wat ik kan doen, bv. muziek afspelen of koffie 
gaan drinken..
Zo lang mogelijk gezond blij-
ven, zelfstandig wonen en mee-
doen in de maatschappij, dat 
wil iedereen. 
Maar wat heb jij hiervoor nodig? Met nieuwe hulpmiddelen zijn 
er mogelijkheden die hierbij kunnen ondersteunen. 
Gezond zijn en gezond blijven!
Gezond zijn en gezond blijven, dat is belangrijk voor iedereen. 
Hulpmiddelen kunnen helpen om mensen bewuster te maken 
van hun leefstijl. Zo is het mogelijk om je bloeddruk, gewicht 
en glucosegehalte digitaal te monitoren. Of een apparaat waar-
mee je in de gaten kunt houden of je wel voldoende drinkt.  
De hulpmiddelen zijn er ook op gericht dat mensen langer zelf-
standig kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. Zo lang je 
gezond bent, is dat vaak geen probleem. Maar wat als je ouder 
wordt en minder mobiel bent of een beperking of ziekte hebt? 
Wat is er dan nodig om zelfstandig te blijven wonen? Veel hulp-
middelen geven hier invulling aan.
Veranderingen in de gezondheidszorg
De gezondheidszorg verandert en dat vraagt om nieuwe oplos-
singen. 
Er wordt steeds meer gevraagd om producten en diensten die 
er dus voor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen 
blijven wonen en minder vaak een bezoek hoeven af te leggen 
aan huisarts of ziekenhuis.
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In het  Huis van Morgen zijn er 
veel mogelijkheden te zien, zo-
als het robotje Tessa dat hulp 
biedt bij beginnende dementie.  
Er zitten ook haken en ogen aan 
deze techniek. Er zijn bijvoorbeeld 
mensen die niet op internet zijn 
aangesloten. En is het betrouwbaar 
om medische gegevens op deze 
manier te delen?  Hoe gaan we om 
met die moderne hulpmiddelen 
en wat moet er in een gemeente 
gebeuren om die zorg mogelijk te 

maken en te stimuleren?
Werkgroep Digitale Gezondheid
Een werkgroep van het Wmo-Platform wil nagaan wat de erva-
ringen zijn bij de organisaties en de bewoners in de gemeente 
Drimmelen en hoe we kunnen bevorderen dat de inwoners be-
kend zijn met de mogelijkheden en het gebruik van de hulpmid-
delen. Het doel is bij te dragen aan een goed gezamenlijk gebruik 
van deze nieuwe technologie.
Wij zoeken ook mensen die geen lid zijn van het Wmo-Platform 
om mee te denken over dit onderwerp.
Wilt u mee denken,  meldt u dan bij het Platform.
Reageren kan naar het  Wmo-Platform Drimmelen: 
email:  jcabroos@planet.nl,  tel.: 06 51055721, 
website: www.wmoplatformdrimmelen.nl

ST.  EXPLOITATIE  WITTE KERKJE 
BESTAAT 10 JAAR

In 2009 bestond het Witte 
Kerkje in Terheijden 200 jaar. 
Dat hebben we uitgebreid ge-
vierd met als hoogtepunt de 
grootse intocht van Koning Lo-
dewijk Napoleon met zijn echt-
genote en gevolg.
Daarna ontstond de vraag hoe nu de komende 200 jaar ver-
der. Een werkgroep ging aan de slag en kwam tot de conclusie 
dat het goed zou zijn om een stichting op te richten welke het 
gebouw zou gaan exploiteren. Zo zouden meerdere activitei-
ten, kerkelijk en niet kerkelijk, aangetrokken kunnen worden 
en zouden de inkomsten vergroot kunnen worden waardoor 
het monumentale kerkje behouden kan worden voor de toe-
komst. Huwelijken, uitvaarten, concerten, vergaderingen, expo-
sities, workshops, rommelmarkten; van alles is er inmiddels in 
het kerkje georganiseerd. Het Witte Kerkje in Terheijden is een 

Een wilde avond.. maar dan thuis!

Vrijdag 6 en zaterdag 7 november kunt u bij Ripasso terecht 
voor het afhalen van een vier gangen wildmenu! Het menu 
kost €42,50 per persoon en is compleet. Alles is al voorbereid, 
u hoeft het thuis enkel af te maken. Doet u mee?

Het menu:

2x fazant, waldorfsalade, aardappel
***

Pulled pork van wildzwijn, peer, groene peper dressing
***

Rugfilet van hert, herfstgroentes, specerijenjus
***

Chocolademousse, boerenjongens, bitterkoekjes

Bestellen kan tot 23.00 uur de avond vooraf.

Bent u al bekend met onze andere concepten voor thuis?

THUISGERECHT: dagelijks wisselend gerecht à €12,50
WEEKSPECIAL: luxe weekgerecht à € 19,50
Check onze website voor het actuele menu: 

www.restaurantripasso.nl

Restaurant Ripasso Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
076 - 593 1297 www.restaurantripasso.nl
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begrip geworden.
In een aantal fases is en wordt het kerkje geschikt gemaakt voor 
multifunctionele doelen.
Een toiletgroep werd als eerste aangebouwd en vorig jaar heb-
ben we aan de achterzijde een mooie tuinzaal, een stiltekamer 
(voor o.a. opbaren) en een terrastuin kunnen realiseren.
Momenteel wordt er wederom hard gewerkt in het Witte Kerk-
je! Door vrijwilligers van de Stichting Exploitatie Witte Kerk-
je Terheijden wordt het interieur aangepast om nog beter de 
activiteiten te kunnen ondersteunen met inachtneming van de 
historie en kerkelijke functie van het gebouw. 
In een ver verleden waren er twee balkons; links en rechts 
naast het orgel. Eén daarvan is destijds afgebroken waardoor de 
symmetrie van het gebouw is verstoord. Dat gaan we nu weer 
herstellen. Het balkon komt terug. Een ingrijpende verbouwing 
waarvoor ook de spiltrap verplaatst moest worden.
De koffiehoek wordt verplaatst en krijgt een facelift.
Er komt een groot verrijdbaar LED-scherm voor het verzorgen 
van presentaties, het projecteren van beelden en films o.a. bij 
uitvaarten, huwelijken en concerten.
Met een camera in de kerkzaal krijgen we de mogelijkheid om 
kerkdiensten, concerten, uitvaarten e.d. te streamen zodat op 
afstand meegekeken kan worden.
Spots aan het plafond geven de mogelijkheid de musici en spre-
kers beter aan te lichten.
Nieuwe lampen aan de zijmuren en verlichting van het plafond 
maken de kerkzaal tot een sfeervolle ruimte.
De stoelen in de kerk worden vervangen zodat men ook bij 
langer durende bijeenkomsten comfortabeler zit.
Voor dit alles hebben we nu de tijd omdat ook in het kerkje vele 
geplande activiteiten helaas geen doorgang kunnen vinden. 
De financiering van deze werkzaamheden en verbeteringen is 
mede mogelijk gemaakt dankzij subsidies van kerkelijke instellin-
gen, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds, het Dinamo 
Fonds, het Stroomversnellingsfonds van de Rabobank en enkele 
andere fondsen welke niet met name genoemd wensen te wor-
den. Daarnaast hebben we ook onze eigen reserves aangespro-
ken. Maar ook wij missen dit jaar inkomsten vanwege de crisis 
waardoor vele geplande activiteiten moesten vervallen.
Het streamen van kerkdiensten en concerten hadden we niet 
begroot. Echter de vraag naar streaming via internet is nu extra 
groot en urgent vanwege het beperkte bezoek door de maatre-
gelen om het coronavirus te beteugelen.
Graag doen we daarom via crowdfunding een beroep op u voor 
een bijdrage in deze kosten. Een complete streamingsinstallatie 
kost ruim € 9.000,-. Ons streefbedrag is € 7.000,-, omdat wij 
zelf al € 2.000,- aan toezeggingen hebben voor dit project.  Wie 
helpt ons mee om streaming via internet mogelijk te maken, 
zodat zowel mensen in de kerkzaal als mensen thuis live kunnen 
kijken en luisteren.  Help ons via deze link: www.doneeractie.nl/
video-streaming-vanuit-witte-kerkje-terheijden/-46475. 
Vast hartelijk dank.
Veel werkzaamheden worden in eigen beheer door onze vrijwil-
ligers uitgevoerd. Daar zijn we blij om want zonder hen kunnen 
we niets en is het hele project financieel onhaalbaar.
Onze stichting blijft zich ook de komende jaren inzetten voor 
het behoud van het  Witte Kerkje in Terheijden.  Ons motto 
blijft:  WITTE KERKJE - ONGELOOFLIJK WAT ER KAN!

Helpt u ons ook?
NL50 RABO 0150 6933 11 

ten name van Stg Rondom de Toren
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KOM NAAR DE MINI-THEEK 
BIJ THEEK 5 MADE
Geniet van een mooi verhaal 
met een speelse yogales in de 
bibliotheek

Woensdag 11 november van 10.30 
tot 11.15 uur gaan we samen met 
Spelwijzer spelenderwijs yogaoefenin-
gen doen en genieten van een mooi ver-
haal! Kinderen tussen 0 en 4 jaar en hun 
(groot)ouders of verzorgers zijn van har-
te welkom op deze bewegelijke en vrolij-
ke ochtend bij  Theek 5 Made. 
Kom gezellig meedoen met Spelwijzer, dat 
is leuk én leerzaam!  We gaan aan de hand 
van een prachtig verhaal yogaoefeningen 
doen waarbij we vliegen als vlinders, 
springen als apen en daarna weer tot rust 
komen als konijnen in een holletje. Zo 
ontwikkelen de kinderen tijdens deze Mi-
ni-Theek hun motoriek, lichaamshouding 
en door het verhaal ook hun taalontwik-
keling. En natuurlijk maken we daarbij een 
hoop plezier!
De Mini-Theek is gratis. Aanmelden is 
i.v.m. een beperkt aantal plaatsen ver-
plicht. Meld je aan via www.theek5.nl/ac-
tiviteiten of in de bibliotheek.
Het is handig als je een dekentje of hand-
doek meeneemt.
We zien je graag bij Theek 5!

FOTO  VAN DE MAAND

De foto van de maand ok-
tober van fotoclub Dinasa.  
De fotograaf is 
Trudy Roovers.

GLASVEZEL IN  TERHEIJDEN 
DICHTERBIJ DAN OOIT!
Glasvezelcampagne voor supersnel 
en stabiel internet

DELTA Fiber Net-
werk start een 
glasvezelcampagne 

in Terheijden. Als 25% van de inwoners 
‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasve-

zelnetwerk en vóór 20 januari 2021 een 
abonnement afsluit bij één van de tele-
comaanbieders, komt er glasvezel.
DELTA Fiber Netwerk begrijpt dat de 
inwoners in deze onzekere tijden door 
het coronavirus veel andere zaken aan 
hun hoofd hebben. Maar juist in deze tijd, 
waarin veel mensen thuiswerken, studen-
ten online les krijgen en we steeds vaker 
met elkaar videobellen, ervaren we hoe 
belangrijk een stabiele en snelle internet-
verbinding is. Het houdt ons verbonden 
met elkaar.
Inwoners persoonlijk geïnformeerd
Inwoners in Terheijden die in aanmer-
king komen voor een glasvezelaanslui-
ting worden persoonlijk geïnformeerd 
door middel van een brief. Op de web-
site gavoorglasvezel.nl kan een postco-
decheck worden gedaan om te zien of 
het adres in aanmerking komt voor het 
aanbod.
Glasvezel Informatiepunt
Op 4 november wordt een Glasvezel 
Informatiepunt geopend aan de Polder-
straat 3 in Terheijden. Hier kunnen inwo-
ners terecht met vragen over glasvezel 
of hulp krijgen bij het afsluiten van een 
abonnement. Het Glasvezel Informatie-
punt is geopend op woensdag tot en met 
vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur en op za-
terdag van 10.00 tot 17.00 uur.  Tijdens de 
officiële opening op zaterdag 7 novem-
ber ligt er voor de bezoekers een heer-
lijke gratis versnapering klaar en maken 
inwoners tevens kans op het winnen van 
een iPad!
Over DELTA Fiber Netwerk
DELTA Fiber Netwerk (voorheen Glas-
vezel buitenaf) is onderdeel van DELTA 
Fiber Nederland, het moederbedrijf van 
de telecomaanbieders DELTA en Caiway. 
DELTA Fiber Nederland is eigendom van 
de Zweedse investeerder EQT. Inmid-
dels de grootste glasvezelprovider van 
Noord-Europa. DELTA Fiber Netwerk 
legt voortdurend nieuwe netwerken aan, 
voornamelijk in Randstedelijke gebie-
den en plattelandsregio’s. Al meer dan 
700.000 woningen en bedrijven zijn aan-
gesloten en hebben de beschikking over 
snel internet.
Kijk voor meer informatie over de glasve-
zelcampagne in Terheijden op de website 
gavoorglasvezel.nl.

VRIJWILLIGERS  GEVRAAGD

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem con-
tact op met het VIP (Vrijwilligers Infor-
matiePunt), telefoon 0162 451894, email 
vip@swodrimmelen.nl. We denken graag 

met je mee en helpen je verder.
We zijn op zoek naar:
Vrijwilliger tussenschoolse opvang
Word je blij wanneer je met kinderen 
om kunt gaan? Weet je dat veel kinderen 
overblijven op de basisscholen en dat je 
mee kunt helpen om hiervan een gezond, 
veilig en gezellig uurtje te maken? Je helpt 
met het klaarzetten en opruimen van de 
ruimtes zodat de kinderen kunnen lun-
chen. Daarna bewaak je samen dat kin-
deren nog fijn even kunnen spelen. Op dit 
moment is er vooral in Made vraag voor 
extra vrijwilligers. Maar ook in de andere 
dorpen kun je komen helpen. 
Gezelschap 

Wil je graag iets voor een ander bete-
kenen? Een mevrouw in Lage Zwaluwe 
heeft de ziekte van Parkinson waardoor 
ze steeds minder zelfstandig kan onder-
nemen. Ze wil dit nog wel graag. Wie wil 
met haar bijvoorbeeld gaan wandelen? Ze 
kan nog tot 1 uur een wandeling maken. 
Samen iets doen
Wil je iets doen met iemand die wat be-
geleiding nodig heeft? Een mevrouw in 
Terheijden zoekt een vrijwilliger om op 
de woensdagochtend samen iets te doen. 
Zij heeft de ziekte van Parkinson en haar 
man heeft een hobby (die weliswaar door 
corona even stil ligt) waardoor hij op 
woensdagochtend graag weg is. Wanneer 
het weer kan, wil hij dit graag weer op-
pakken. Mevrouw heeft een brede inte-
resse. 
Gezelschap 
Wil je iemand op weg helpen om Made te 
leren kennen? Een oudere man is onlangs 
verhuisd naar Made. Hij kent hier nog nie-
mand en weet ook niet goed de weg naar 
mogelijkheden om te doen. Hierdoor 
voelt hij zich wat eenzaam.  Wil je hem 
op weg helpen?

HET ‘WITTE KERKJE’ 
VAN  TERHEIJDEN EN 
DE EEUWEN DAARAAN 
VOORAF
Het ‘Witte Kerkje’ van de Protestantse 
Gemeente Terheijden en Wagenberg aan 
de Hoofdstraat in Terheijden bestaat al 
meer dan tweehonderd jaar (sinds 1809). 
Het is niet het eerste protestantse kerk-
gebouw, dat in Terheijden werd gesticht. 
Dat kwam in 1614 tot stand na een gift 

LEZERS IN DE PEN
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van vijftig gulden door het stadsbestuur van Breda. 
“Vermoedelijk heeft het in de Dorpsstraat (thans Raadhuis-
straat) gestaan op de plek van het huidige Notariskantoor Ter-
heijden,” aldus auteur Cees Blom in zijn boekje over de protes-
tantse kerk.
Met het einde van de Tachtigjarige Oorlog in 1648 werd de 
openbare uitoefening van de katholieke eredienst verboden en 
de kerkgebouwen overgedragen aan de protestanten. De kerk 
van de H. Antonius Abt in Terheijden kwam daardoor in handen 
van de Gereformeerde Gemeente van Terheijden. Na de inval 
van de Franse troepen in 1795 werd deze kerk teruggegeven 
aan de katholieke en grootste geloofsgemeenschap van Terheij-
den. De Gereformeerde Gemeente nam noodgedwongen haar 
intrek in een herenhuis aan de toenmalige Dorpsstraat. Een 
‘bouwvallig huis’ zo schreef men aan koning Lodewijk Napoleon 
(1808-1810) die aan het roer stond van het inmiddels gestichte 
Koninkrijk Holland. Deze Koning van Holland maakte in 1809 
een inspectiereis door de departementen Brabant en Zeeland 
en deelde links en rechts stadsrechten uit. Op 27 april 1809 
deed hij Terheijden aan. De Koning trok zich bij die ontmoeting 
het lot aan van de kerkgebouw-loze protestanten en schonk 
hen ‘rentegevende papieren’ met een waarde van zevenduizend 
Hollandse guldens waarvan een zogenaamd Lodewijkskerkje 
aan de Hoofdstraat werd gebouwd. Dat is het als ‘Witte Kerkje’ 
in de volksmond bekend geworden gebouw, dat tot op de dag 
van vandaag in gebruik is bij de Protestantse Gemeente Terheij-
den en Wagenberg.
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd de ernstige oor-
logsschade hersteld en in latere jaren werden verschillende 
restauraties uitgevoerd. Sinds 1970 staat het kerkgebouw op 
de lijst van Rijksmonumenten. Tijdens verschillende van deze 
werkzaamheden aan de kerk werd een grafkeldertje ontdekt en 
meerdere graven onder de kerkbanken. De aangetroffen botten 
en schedels zijn herbegraven op de protestantse begraafplaats in 
Terheijden. De identiteit van deze menselijke restanten is nim-
mer vastgesteld.
Door de jaren heen heeft de Protestantse Gemeente 33 pre-
dikanten gekend. De huidige en 34ste dominee Bert Fockens is 
sedert 1995 werkzaam in de gemeente. 
In het jubileumjaar 2009 werd de intocht van Lodewijk Napo-
leon nagespeeld door de napoleontische vereniging Het Salet. 
“Hij komt die dag samen met zijn vrouw Hortense, ministers, 
lijfwachten, hofhouding, gegoede burgers en een peloton van Le 
Grenadiers Hollandais,” aldus de jubileumcommissie destijds. 
Tegenwoordig biedt het kerkgebouw naast de wekelijke zon-
dagsdiensten al tientallen jaren onderdak aan de befaamde 
maandelijkse theeconcerten en geldt het sinds de gemeentelijke 
herindeling als trouwlocatie. De afgelopen jaren werd 
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Foto Jan van  Vliet
het gebouw ingrijpend verbouwd en uitgebreid. Het doet te-
genwoordig ook dienst als een bijzondere locatie voor een 
trouwerij, een receptie, een uitvaart, een reünie, concerten, enz. 
tot een jaarlijkse rommelmarkt toe. Het beheer berust bij een 
exploitatiestichting. 
Frank Lammers leerde in Terheijden wat Lodewijk Napoleon als 
eerste Nederlandse koning heeft betekend voor Brabant. Hij 
deed de reis per koets die Lodewijk door Brabant maakte nog 
eens dunnetjes over. 
Het filmpje daarover staat op https://youtu.be/PFUEJ52aqYI 
Bronnen: Nieuwsblad BN De Stem Cees Blom, “De kerk en de 
Protestantse Gemeente van Terheijden en Wagenberg”. De Vlas-
selt: Geschiedenis van de gemeente Terheijden. Stichting Exploi-
tatie Witte Kerkje.

COMBINATIE  ALGEMEEN BELANG  WIL 
WEL EEN  VEILIGER DRIMMELEN
Huidige maatregelen zijn onvoldoende

Het blijft voorlopig onveilig in 
de gemeente Drimmelen. In 
heel Nederland worden came-
ra’s ingezet om vandalen en cri-
minelen in de gaten te houden. 

Omdat het een effectief middel is. Samen met de VVD werd een 
voorstel ingediend om naast de huidige maatregelen een extra 
maatregel, het plaatsen van camera’s, te nemen. Maar de meer-
derheid van de gemeenteraad ziet geen problemen met onze 
veiligheid. Zij vinden camera’s overbodig. De CAB is het zat, de 
maat is vol!  Vandalen, dieven en dealers kunnen ongezien hun 
gang gaan. Met BOA’s,  jongerenwerkers en wijkagenten alleen 
lukt het niet. Mensen voelen zich steeds onveiliger. 

POLITIEK
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Gevaarlijk spel
“De maat was echt vol, toen 
een voetbaldoel instortte. De 
lat raakte een klein kind op 
haar hoofd en zij moest ge-
hecht worden. Vandalen had-
den een ‘grapje’ uitgehaald en 
het doel op scherp gezet. Echt 
niet normaal, dit had verkeerd 
kunnen aflopen”, aldus de CAB. 
Als daar camera’s hadden ge-
hangen had het niet gebeurd of 
de daders hadden kunnen wor-
den gepakt.
Iedereen kent de plekken in 
onze gemeente. Dealers met 
snelle auto’s en een kleine 
groep hangjeugd vernielen van 
alles. Zelfs in zorgcentra wan-
delen criminelen ongezien naar 
binnen. 
Oplossing is niet nieuw / voorkomen is beter dan genezen
De oplossing is simpel: Plaats camera’s in bepaalde gebieden en 
op locaties waar de meeste overlast is. Bijvoorbeeld bij scholen, 
trapveldjes, donkere parkeerplaatsen en zorgcentra. 
In Nederland hangen er veel camera’s. Zaken worden opgelost 
door politie met bruikbare beelden. Camera’s zorgen voor een 
preventieve werking. En regels rondom privacy zijn al lang dui-
delijk. 
Geen steun, dus geen verandering
De partijen Lijst Harry Bakker,  Groen Drimmelen, SAMEN 
Drimmelen en de PvdA zien geen probleem. Het CDA en Ge-
meentebelangen gelukkig wel.  Wij vinden het ongelofelijk. 
Wat dan wel? 
Lijst Harry Bakker vinden camera’s niet effectief omdat de van-
dalen zich dan naar ergens anders verplaatsen. Maar wat is dan 
wel de oplossing? Waarom voert gemeente Drimmelen een 
andere koers dan de rest van Nederland? Hoe kunnen wij de 
veiligheid van onze inwoners beter garanderen? De CAB baalt 
ontzettend. Het blijft stil, we krijgen geen antwoorden en wij 
zien helaas geen enkele actie. Snapt u het nog? 
Praat mee via Facebook of info@cabdrimmelen.nl en steun ons! 
Met politieke groet, fractie Combinatie Algemeen Belang

VOL GOEDE MOED NAAR EEN GEZOND 2021

De begroting van 2021 is klaar voor besluitvorming en de frac-
tie van de Lijst HB heeft deze al goed bestudeerd. Een belangrijk 
stuk, want hiermee worden de financiële middelen voor het vol-
gende jaar vastgelegd en geautoriseerd.
Gemeente Drimmelen financieel gezond!
Het algemene beeld is dat Drimmelen nog steeds financieel ge-
zond is. Hoewel het landelijk steeds minder gaat, blijft in onze 
blauwgroene gemeente het bezuinigingsspook gelukkig nog weg. 
We kunnen de exploitatie nog steeds rond krijgen ondanks de 
uitblijvende steun vanuit het Rijk. Met een minieme min van nog 
geen half promille in 2021 en stevige plussen in de jaren erna 
passen we goed op de gemeentekas én kunnen we blijven inves-
teren in een betere samenleving. En dat is nodig in deze onze-
kere tijd van corona. 
Openbare ruimte en de zorg!
De Lijst HB is blij dat de lasten minder stijgen dan de inflatie en 

dat de belangrijke woningbouwprojecten blijven doorgaan. Ook 
worden de fietspaden in de gemeente en de voetpaden in elk 
dorp aangepakt, zodat er veilige en ruime mogelijkheden zijn 
om boodschappen te doen en naar de kerk, het dorpshuis of 
zorgcentrum te gaan. Wij hebben hier nog aanvullende vragen 
over gesteld, net zoals over de belangrijke Jeugdzorg. De totale 
uitgaven aan zorg en welzijn zijn ong. 26 miljoen en dat is meer 
dan de helft van de begroting.
Mantelzorgcompliment!
Ook heeft Wilma van Beurden nog een vraag gesteld over het 
belangrijke mantelzorgcompliment. Onze fractie vindt dat deze 
zorgverleners vanuit het hart een passende beloning verdienen. 
Zeker in deze tijd van Corona hebben zij het zwaar en sowieso 
zijn dit betrokken en waardevolle eerstelijns hulpverleners. Bo-
vendien verlicht hun inzet het beroep op duurdere zorg en blijft 
zo de thuiszorg voor anderen gewaarborgd.
Een positieve, realistische blik!

Bij de plannen valt de invulling van het Dorpshart Made op. De 
woningbouwcomponent lijkt met een eenmalige investering te 
lonen, maar de exploitatie van de verbouwde kerk, zeker in de 
dure variant, wordt steeds duurder en risicovoller. Met de uitrol 
van het breedband (glasvezelverbinding), het jeugdlintje en  on-
derhoud aan de wegen gaat er veel gebeuren in 2021. De Lijst 
HB kijkt met een positieve, realistische blik naar de begroting en 
onderliggende plannen!
Wij zijn er voor u.
Lijst Harry Bakker

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Eigen bijdrage CAK
Als u hulp of ondersteuning krijgt vanuit 
de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), moet u een eigen bijdrage beta-
len. Deze eigen bijdrage betaalt u aan het 
CAK. Het CAK stuurt normaal iedere 
maand een factuur waarin staat hoeveel u 
moet betalen.
Het CAK had een technisch probleem. 
Dit hebben zij u laten weten. De facturen voor de eigen bijdrage 
2020 zijn daardoor later verstuurd. Het CAK stuurt de facturen 
zo snel mogelijk. Misschien heeft u al bericht gehad. 
Kloppen uw gegevens niet? Neem dan contact op met het CAK. 
Ook als u en uw partner allebei een rekening hebben ontvangen.
Het CAK stuurt soms meerdere facturen tegelijk. Deze factu-
ren moet u betalen. Kunt u deze kosten niet in 1 keer betalen? 

GEMEENTE
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1. Charlie van Zundert
2. John Vermeulen
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Spreek dan een betalingsregeling af met 
het CAK. Dit kost u niets. Bel hiervoor 
het CAK.
Door de landelijke coronamaatregelen is 
veel Wmo-hulp en ondersteuning niet of 
op een andere manier geleverd. De mi-
nister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport heeft besloten de eigen bijdrage 
voor de maanden april en mei 2020 niet 
in rekening te brengen. De andere maan-
den moet u wel betalen. Ook als u die 
maanden niet alle hulp heeft ontvangen. U 
betaalt in 2020 dus maximaal 10 keer een 
eigen bijdrage van € 19,-. 
De automatische incasso van de eigen 
bijdrage Wmo van september vond la-
ter plaats dan normaal. Het CAK schreef 
deze eigen bijdrage op 15 oktober van 
uw rekening af. De eigen bijdrage van ok-
tober werd rond 25 oktober geïnd. Het 
CAK biedt zijn excuses aan voor het on-
gemak.
Meer informatie over het CAK vindt u op 
www.hetcak.nl/wmo2020. Hier staan de 
antwoorden op de meest gestelde vragen. 
Of bel het CAK: 0800 1925. Heeft u nog 
vragen, dan kunt u bellen met het Sociaal 
Loket: 140162.
Tegemoetkoming Chronisch Zieken 
en Gehandicapten 2020
Heeft u extra kosten door uw handicap 
of chronische ziekte? Bijvoorbeeld door 
extra energiekosten, dieetkosten of het 
eigen risico van uw zorgverzekering? En is 
uw inkomen te laag om deze kosten zelf 
te dragen? Misschien komt u dan in aan-
merking voor een financiële tegemoet-
koming van de gemeente. Deze regeling 
heet Maatwerkvoorziening financiële 
tegemoetkoming Chronisch Zieken en 
Gehandicapten 2020. Bel met het Sociaal 
loket voor een aanvraagformulier naar te-
lefoonnummer 140162.
Stuur de volgende gegevens op naar de 
gemeente of geef ze af bij het Sociaal lo-
ket. Doe dit voor 31 december 2020:
-  Een ingevuld aanvraagformulier.
- Een inkomensverklaring van de belas-
tingdienst van u en van uw (eventuele) 
partner van 2018 of 2019.
- Een bewijs dat u chronisch ziek bent of 
gehandicapt (dit is alleen nodig als u geen 
Wmo-voorziening heeft).
- De meerkosten die u door uw ziekte of 
beperking heeft.
Kijk voor meer informatie over de hoog-
te van uw inkomen of de meerkosten op 
www.drimmelen.nl. Heeft u geen internet, 
bel dan met het Sociaal loket.

Heeft u vorig jaar een tegemoetkoming 
gehad? Dan hoeft u dit jaar geen nieuwe 
aanvraag te doen. U ontvangt de tege-
moetkoming dit jaar automatisch. Geef 
veranderingen in uw inkomen wel door. 
Dit kunt u doen bij het Sociaal loket.
Heeft u vragen? Of wilt u een aanvraag-
formulier ontvangen? Bel dan met het 
Sociaal loket op telefoonnummer 140162.
Uitspraak rechtbank over vergun-
ningen zonneparken
Op 10 september 2019 heeft het colle-
ge van burgemeester en wethouders van 
Drimmelen een omgevingsvergunning 
verleend voor de realisatie van zonne-
park “De Bergen” in Terheijden voor de 
duur van 25 jaar. Op 16 oktober 2019 
heeft het college van burgemeester en 
wethouders van Drimmelen vier aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning voor 
een zonnepark geweigerd. De aanvragen 
voor een zonnepark op de locaties Moer-
seweg 3a in Hooge Zwaluwe, Hornhilse-
dijk in Hooge Zwaluwe, Nieuwstraat-Vo-
gelstraat in Wagenberg en op een locatie 
ter hoogte van de Vierendeelseweg 3 in 
Lage Zwaluwe zijn geweigerd.
Tegen deze vijf besluiten is beroep inge-
steld bij de rechtbank. De rechtbank heeft 
op 19 oktober 2020 uitspraak gedaan in 
deze vijf beroepszaken.  De rechtbank 
vindt dat onvoldoende inzichtelijk is ge-
maakt welk gewicht het college heeft 
toegekend aan de verschillende criteria 
van het Beleidskader bij de beoordeling 
van de aanvragen. De vijf besluiten zijn 
daarom volgens de rechter onvoldoende 
gemotiveerd. De rechtbank vindt dat het 
college een nieuw besluit op de vijf aan-
vragen moet nemen.
Het college is teleurgesteld over de uit-
spraak en zal dus, met inachtneming van 
de uitspraak van de rechtbank, een nieuw 
besluit moeten nemen, maar kan ook in 
beroep gaan tegen de uitspraak. De uit-
spraak wordt momenteel zorgvuldig be-
studeerd om de juiste vervolgstappen te 
kunnen gaan zetten.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergun-
ningen
Terheijden, Schansstraat 17 (4844 AR) 
(W-2020-0857): Het wijzigen van een wo-
ning. Ingekomen d.d. 08-10-2020.
Terheijden, Rode Vaart 35 (4844 VN) (W-
2020-0867): Het bouwen van een erker. 
Ingekomen d.d. 11-10-2020.
Terheijden, Brabantstraat 29 (4844 AT) 
(W-2020-0871): Het kappen van een wil-
genboom. Ingekomen d.d. 13-10-2020.
Wagenberg, tussen Wildestraat 11 en 13 
(4845 PK) (W-2020-0874): Het plaatsen 
van een opslagloods. Ingekomen d.d. 14-
10-2020. 

Terheijden, nabij Molenstraat 38 (4844 
AP) (W-2020-0883): Het kappen van een 
knotwilg. Ingekomen d.d. 20-10-2020.
Terheijden, Poolse Dreef 2 (4844 EP) (W-
2020-0884): Het verbouwen van de wo-
ning en kinderdagverblijf. Ingekomen d.d. 
20-10-2020.
Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Terheijden, Molenstraat 75 (4844 AM) 
(W-2020-0800): Het kappen van 2 berken 
omwille van voorkoming van schade met 
herplantplicht van tenminste één boom. 
Besluitdatum: 14-10-2020.
DORPSGERICHT  WERKEN

Telefooncirkel Drimmelen
Wilt u in deze tijd graag iedere dag een 
vast contactmoment met anderen? Dat 
kan via de telefooncirkel gemeente Drim-
melen. De telefooncirkel bestaat uit een 
groep mensen van max 10 mensen. Ze 
bellen elkaar iedere dag rond hetzelfde 
tijdstip om te vragen of het goed gaat. Dit 
gebeurt ook op zon- en feestdagen. De 
coördinator begint de belcirkel en belt de 
eerste deelnemer. Die belt de volgende en 

de laatste 
deelnemer 
laat aan de 
coörd ina-
tor weten 
dat de cir-
kel rond is. 
Mocht het 
met iemand 
niet goed 

gaan, dan neemt de coördinator contact 
op met die betreffende persoon.
U kunt de telefooncirkel gebruiken uit 
veiligheidsgevoel, maar ook als u het, ze-
ker in deze coronatijd, prettig vindt om 
iedere dag in ieder geval even contact 
met iemand te hebben. 
Er draaien in onze gemeente al 2 tele-
fooncirkels, maar er kunnen zeker nog 
meer mensen deelnemen. Aanmelden kan 
via info@cadensuitvaartzorg.nl. Er zijn 
geen kosten verbonden aan de telefoon-
cirkel.

SAMEN ZON INKOPEN: 
GEMAKKELIJK ÉN GOED 
VOOR HET MILIEU
Gemeente Drimmelen start met 
zonnepanelenactie

Misschien denkt u na over het kopen van 
zonnepanelen. Maar waar moet u begin-
nen?
Om te helpen bij het maken van een goe-
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de keuze start de gemeente Drim-
melen met een collectieve zonne-
panelenactie voor haar inwoners. 
Door de aankoop te bundelen kun-
nen bewoners zonnepanelen aan-
schaffen tegen een scherpere prijs. 
De actie is opgezet in samenwerking 

met het Regionaal Energieloket en het aanbod is door techni-
sche specialisten van het loket bepaald op basis van prijs, kwali-
teit en ervaring.
Vraag naar zonnepanelen groeit
Wethouder Jürgen Vissers legt uit: “Steeds meer inwoners kie-
zen ervoor om zelf energie op te wekken met zonnepanelen. 
Zonnepanelen zorgen voor een flinke besparing op de energie-
rekening én het is beter voor het milieu. Met deze actie willen 
we het verduurzamen van woningen gemakkelijk maken voor 
onze inwoners en het opwekken van duurzame energie stimu-
leren.”
Online informatiebijeenkomst op 5 november
Om uitleg te geven over de collectieve zonnepanelenactie or-
ganiseert de gemeente Drimmelen samen met het Regionaal 
Energieloket een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst 
staat gepland op donderdag 5 november 2020 van 19.30 
tot 21.00 uur en vindt geheel online plaats in verband met 
het coronavirus. Naast de uitleg kunnen bewoners tijdens deze 
informatiebijeenkomst ook hun vragen stellen aan de gemeente, 
het Regionaal Energieloket en de installateur.
Aanmelden op regionaalenergieloket.nl
Huiseigenaren kunnen zich via de computer, tablet of telefoon 

aanmelden voor de informatiebijeenkomst. Uitleg hierover is te 
vinden op www.regionaalenergieloket.nl, na het invullen van uw 
volledige postcode. Voor mensen die op die avond niet kunnen, 
bestaat er de mogelijkheid om de informatiebijeenkomst later 
terug te kijken via de website van het Regionaal Energieloket.
Inschrijven voor de zonnepanelenactie
De inschrijving voor de zonnepanelenactie zelf staat tot 11 de-
cember 2020 open. Bewoners die zich hebben ingeschreven 
ontvangen een uitnodiging om een digitale woningopname in 
te plannen met een installateur. Tijdens deze woningopname 
zal de installateur vrijblijvend advies geven over onder ande-
re de hoeveelheid en locatie van de zonnepanelen. Kort na de 
woningopname ontvangen bewoners een persoonlijke offerte. 
Hierna kunnen bewoners besluiten of ze meedoen met de actie. 
Inschrijven kan via www.regionaalenergieloket.nl.
Over het Regionaal Energieloket
Het Regionaal Energieloket helpt woningeigenaren met het 
verduurzamen van hun woning. Door hen te informeren over 
duurzame maatregelen voor de woning én collectieve projecten 
te organiseren om samen ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. 
Het Regionaal Energieloket werkt in opdracht van de gemeente 
Drimmelen.  

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

KERKEN

Rondje paddenstoelen van (vlnr) Roisin van Zundert, Erwin Vermeulen, Jeanne Garczynski, Anita Dudok, Joes Staszek, 
Annemieke Huysmans, Kees Fennema, Charlie van Zundert, Frank Husson
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Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 7 november 19.00 uur: Eucharistieviering. Voor-
ganger: Pastor L. Ballester en Mevr. A. Schoenmakers. Piano en 
zang: enkele leden van A.S.T.
Zaterdag 14 november 19.00 uur: Eucharistieviering. Ex-
tra collecte Jongeren/Goede Doelen.  Voorganger: Pastoor M. 
Lindeijer en kapelaan L. Ballester. Orgel: Dhr. J. Horbach. Zang: 
Dhr. H. Vergouwen.
Rondom corona
Bij binnenkomst 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. 
Het dragen van mondkapjes in de kerkelijke ruimte: graag bij 
binnenkomst mondkapje op, als u in de ruimte zit mag het 
mondkapje af, als u de kerk verlaat weer mondkapje op. 
Onze kerken zijn ook 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 vie-
ringen zijn iedere week op zaterdagavond om 19.00 uur in onze 
H. Antonius Abtkerk of misschien wilt u een nieuwe intentie 
opgeven, u bent van harte welkom.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is alleen geopend op 
vrijdagochtend van  9.30 tot 12.00 uur, tel. 076-5931216. U kunt 
dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, een ge-
sprek, opgeven van gebedsintenties, 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 wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. weten 
aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden tel. 
076-5931216 of via e-mailadres (zie hierboven). 
Bij voorbaat dank.

Het is nog nooit,
nog nooit zo donker geweest
of het wordt altijd wel weer licht.

Bedroefd, maar trots op wie en hoe zij was, 
hebben wij afscheid moeten nemen van  

ons moeder, oma en grootoma

Net de Craen-
Snoeijs
echtgenote van

Thom de Craen †

2 februari 1923                              30 oktober 2020

 
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Garsdries 3
4844 RN Terheijden

We hebben in familiekring afscheid genomen van 
ons moeder op woensdag 4 november.

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.

 

 

 

 

 

Belangstelling voor 
licht huishoudelijk 
werk in Terheijden 
voor 1 dagdeel per 

week 
(dinsdag of 
woensdag)? 

Bel: 06 15 082 379 
 

 

 



VIJF KEER  VANUIT ZOWAT 
DEZELFDE HOEK

De toren van de H. Antonius Abtkerk door 
de tijden heen:

In 1879 eindelijk weer voorzien van een flinke spits 
met een houten opbouw.

Een onvoorzichtigheid van een loodgietersknecht 
veroorzaakt een fikse brand in 1922.

In 1923 is het kerkgebouw weer hersteld. 
Bij de bevrijding in 1944 wordt de toren wel vaak 
geraakt door geallieerd vuur, de Duitsers trekken 
zich terug uit de toren, maar blazen hem niet op.
Grootscheepse restauratie van de toren start in 

2018.  Anno 2020 schittert de toren weer als nieuw.

Pierre Gruca stuurde dit mooie overzicht


