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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: 25/11, grijs: 02/12
          Wagenberg groen: 27/11, grijs: 04/12
Ophalen oud papier  12/12
Ophalen plastic           Terheijden  25/11  Wagenberg 27/11
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15-19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

IN MEMORIAM  WIM  VERDAASDONK

Op dinsdag 27 oktober over-
leed Wim Verdaasdonk, sinds 
2005 lid van ons herenkoor St. 
Antonius Abt Terheijden. 
Na zijn komst werd Wim in-
gedeeld bij de tenoren. Elke 
woensdagavond met buurman 
en medekoorlid Leo Voogt 
(overleden 4 mei 2020) op-
stappen naar het repetitielo-
kaal en op zaterdag naar de 
viering om die met zang luister 
bij te zetten. Maar ook mee 
gaan zingen in o.a. Wagenberg, 
Zegge en de Mauritsstaete in 
Geertruidenberg.
In 2007 verhuisde Ad Mol, 
toenmalig penningmeester van 
het koor, naar Rijen en Wim 
werd gevraagd om in het koorbestuur te komen als vicevoor-
zitter en penningmeester. Vanaf die tijd tot op de dag van zijn 
overlijden vormde hij met Henk van der Vorst en Pierre Gruca 
het bestuurlijk trio van het herenkoor. De heren konden het 
goed met elkaar vinden, de bestuursvergaderingen verliepen 
vlotjes en het beheer van de financiën was bij Wim in zeer goe-
de handen. 
Daarnaast nam hij een deel van de organisatie van het Cecilia-
feest aan en organiseerde kooruitstapjes, zoals dat naar Den 
Bosch, waar we ons de Bossche bollen goed lieten smaken. Ook 
was  Wim veilingmeester en dat vraagt wel enige uitleg. Op onze 
Ceciliafeesten werd een aantal keren een schilderij van Corrie 
Rasenberg-Schets bij opbod verkocht, steeds een euro erbij, en 
Wim spoorde de aanwezigen aan om maar zo hoog mogelijk 
te bieden en was dan uiteindelijk de man van: “Een maal, ander 
maal, verkocht”.
Daarnaast was echtgenote Toos de grote vrouw achter onze 
paarse gilets, die wij gebruiken bij minder officiële optredens.
Bij activiteiten van het koor moest Wim de laatste jaren nogal 
eens verstek laten gaan. Zijn gezondheid gaf de nodige proble-
men. Wim zag heel wat af en we kregen dan een berichtje van 
Wim met de volgende strekking:  “Ik word weer vertroeteld 
hier, in Amphia.”
Wim was een rustige man in ons midden, meelevend met het 
wel en wee van onze club, iemand die onze club mee draaiende 
gehouden heeft en daar zijn we hem dankbaar voor. Een man 
die graag bij het koor was en telkens na een terugval van zijn 
gezondheid de draad weer oppakte.
Wim werd ook gestrikt om deel te nemen aan de organisatie 
van de kerkopenstelling op de woensdagmiddagen in de zomer-
vakantie. Hij regelde dan altijd de organisten. Ruim van tevoren 
waren die door hem vastgelegd en tijdens de openstelling gidste 
hij bezoekers door onze kerk.
Op maandag 2 november, Allerzielen, namen we afscheid van 
hem. Als slotlied weerklonk, naar wens van Wim, het Ave Maria 
van Haagh. Een lied dat we als koor menig maal gezongen heb-
ben.
Moge Wim rusten in vrede… In paradisum deducant te angeli.
Veel sterkte gewenst voor Toos, de kinderen, de kleinkinderen 
en familie.
Namens bestuur, leden en dirigent, Pierre Gruca, secretaris

IN MEMORIAM



3Rondom de Toren 2020

WEER  ‘VEE’ OP HET DORPSPLEIN

Midden in het dorp Terheijden ligt ons dorpspleintje en daar 
heeft lang geleden ook een weeltje gelegen.

Dat was de watervoorziening voor het dorp en werd gevoed 
met water uit de Mark. Mensen die geen pomp of waterput had-
den, kwamen water scheppen uit die weel. Het grasveld bij deze 
weel werd officieel “de gemene bleykerije” genoemd. “D’n 
bleik” was vroeger ook een stukje grasveld in de achtertuin 
waar onze voorouders de witte was in de zon te drogen leg-
den. Daardoor werd het linnengoed weer mooi wit ofwel bleek. 
Vrouwen in Terheijden die geen eigen gazon hadden, kwamen 
met hun witte was naar de dorpsweel. Ze spoelden daarin het 
wasgoed en legden het op de “gemene” of gezamenlijke bleik.

Gedurende lange tijd werd hier een veemarkt gehouden. In 
1696 was “Octroy verleend aan die van Terheiden om te hou-
den jaarlijks een paardenmarkt, een vrije vette beestenmarkt en 
een magere beestenmarkt”. Deze markten werden gehouden 
“binnen de dorpe Terheijden bij de kercke aldaer”. In het ge-
meentearchief zijn enkele lijsten bewaard gebleven met namen 
en een groot aantal aangeleverde paarden. Zo zijn in 1716 maar 
liefst 86 namen genoteerd met in totaal 110 paarden.
Na 1800 werden in de krant de veemarkten bekendgemaakt. In 
de Bredasche Courant van 17 en 24 november 1830 was te le-
zen “dat de Jaarlijksch gehouden wordende vette beesten mark-
ten, invallende op Donderdag den 18 en 25 dezer maand, en 2 
December aanstaande, als van ouds in deze gemeente zullen 

EN  TOEN GEBEURDE...
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www.deburenterheijden.nl /info@deburenterheijden.nl 
U kunt via de link op de website bestellen of telefonisch 076-8860662 

Voor DINER zijn wij geopend van woensdag t/m zondag van 16.30 tot 20.00uur 
Voor LUNCH zijn wij geopend van vrijdag t/m zondag van 11.30 t/m 15.00uur 

Houd onze site in de gaten voor regelmatige wijzigingen in openingstijden en het menu. 

LUNCH: keuze pistolet (22cm) bruin of wit 
 
Huisgemaakte Pomodori tomatensoep                             5,5                                                                                     
Brie, honing, walnoten                                                          7,5                                                                                                                      
Ossenhaas carpaccio, pijnboompitjes, Grana Padano, 
keuze truffel of pestodressing                                              9,5                      
Gerookte zalm, roomkaas, rode ui, citroenmayonaise   9,5                                                                                                            
Serranoham, pesto en Grana Padano                                9,5                                                                                                             
Pittige kip, paprika, ui, champignons,  
spekjes, chili                                                                             9,5                                                                                    
Varkenshaas saté, atjar, gefrituurde uitjes en                12,5                                                                               
kroepoek                                                                       
Rundvleesburger (200gr) op een knapperig broodje,   13,5 
cheddar, uiencompote, spek, burgersaus en frietjes                                                                     
12 uurtje, tomatensoep, De Buren burgertje,                 13,5 
rundvleeskroket op een hard broodje                                           
Pittig gehakt, ui, spekjes, sambal                                      10,5                                                                                     

Maaltijdsalades met pistolet: 
Kip, tomaat, komkommer, spekjes, croutons,       10,5  
pijnboompitjes, ei, walnoot, honingmosterd dressing                                                              
Geitenkaas, komkommer, tomaat, walnoot,       11,5 
spekjes, pijnboompitjes, paprika, honing, croutons, 
pestodressing                                  
Zalm, gegrilde paprika, tomaatjes,                         12,5 
komkommer, rode ui, croutons, citroenmayo                                              
hierbij vrije extra keuze: gebakken garnaaltjes in 
knoflookolie +2,5 
Poké bowl:  
BASIS: sushirijst, gegrilde paprika, gele wortel,  
soja bonen, komkommer, zakje sojasaus                 8,5                                                                                                                                    
verplicht 1 extra keuze: zalm + 3,75 / tonijn 
sashimi + 4,75 / kip + 3,5 / tempura seaweed 
crunch + 0,75  
4 vrije keuzes uit: Broccoli, wakame, lente ui, 
wasabi sesamzaadjes, geroosterde 
sesamzaadjes, gefrituurde uitjes, geraspte 
kokos, wasabi mayonaise of sriracha mayonaise.  
Bijgerechten: 
Groentemix                                                                              4,5 
Wittekool salade                                                                     2,5 
Groene salade                                                                         3,5 
Witlof gegratineerd                                                                4,5 
Roseval aardappeltjes                                                            4,5 
Extra portie friet                                                                        3 
Extra portie aardappel kroketjes                                            3   
Fritessaus                                                                                 0,5 

DINER: 
 
Schnitzel,  gebakken champignons, ui, spekjes, 
knoflook,                                                          
keuze uit champignon- of pepersaus                       14,5 
Biefstuk medium, gebakken champignons, 
 ui, spekjes, knoflook,                                                  17,5 
keuze uit champignon- of pepersaus 
Varkenshaas medaillons, paprika, bosui,          15,5 
champignons, chili-woksaus                                  
Varkenshaas saté, gebakken uitjes, atjar en      15,5 
kroepoek                                                               
Pittige kip, paprika, ui, champignons, spekjes,   16,5  
chili                                                                                     
Gamba’s easy peel (10stuks) gewokt met          17,5 
groente in Lemonlimesaus                                    
Gebakken zalm filet,  met vissaus en groente   17,5                                                                    
 
Bovenstaande vlees en vis gerechten worden 
geserveerd met friet of aardappelkroketjes. 
 
Tagliatelle Kip,                                                          13,5 
champignons, room, Grana Padano                                                                    
Optie: broccoli +0,75, zonder champignons  
extra groot portie +1,5 
Spaghetti Bolognese, gehakt, groente,              12,5 
Grana Padano,  
extra groot portie +1,5    
Kinderbox 8,5 
Frietjes, appelmoes, mayonaise, knijpfruitje en 
verrassing. 
Keuze uit: Bitterballen, kipnuggets, frikadelletjes, 
kipvleugeltjes of hamburgertje op een broodje. 
Dessert: 
Kaastrio, pipet rode port, walnoten, druiven, 
kaastoastjes, honing                                                    8,5 
Zoet trio, witte chocolade taartje, brownie, 
Cranberry chocolate                                                     6,5 
Vers fruit,  mix van vers gesneden fruit                    6,5                                                              
Caramel cheesecake                                                    5,5 
Ben & Jerry’s, 100ml                                                       3 
keuze uit: Strawberry cheesecake of Cookie dough                      
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gehouden worden.” Ook de jaren daarna 
kwamen deze meldingen in de krant.
Op die marktdagen zal het aardig druk 
zijn geweest. In 1863 in ieder geval wel: 
“Uit Terheijden schrijft men ons: Gisteren 
werd onze najaarsbeestenmarkt buiten-
gewoon druk bezocht; behalve dat er 449 
stuks vee aan de lijnen is gespannen ge-
weest, werd er onderweg, vóór dat het 
vee ter markt kwam, al veel verkocht. Te 
oordelen naar de hooge prijzen die de 
kooplieden voor het vette vee wilden be-
steden, verwacht men dat den volgenden 
marktdag nog meerder vee zal worden 
aangevoerd.” 
De prijzen voor het verhandelde vee 
werden in 1885 in de kranten vermeld: 
“Terheijden (bij Breda), 4 maart. Op de 
heden gehouden Veemarkt waren aange-
voerd 103 runderen. De prijzen der kalf-
vaarzen waren ƒ 140 à ƒ 150. De biggen 
golden ƒ 12 à 13 per stuk.” De koeien en 
ossen waren 50 à 60 cent per kilo waard. 
En er waren zelfs “Belgische kooplieden” 
aanwezig.
Het laatst gevonden krantenbericht is van 
3 december 1900. “Terheijden 30 No-
vember. Op de 2e najaarsmarkt waren 
ruim 100 stuks vee aangevoerd. Goede 
qualiteit vond gretig koopers. Men be-
steedde voor vaarsen ƒ 100 à ƒ 130, voor 
melkkoeien ƒ 80 à ƒ 130, voor hokkelin-
gen ƒ 50 à ƒ 80 en voor biggen ƒ 6,50 
à ƒ 9 per stuk.” Vanaf 1900 is er ook op 
Wagenberg enkele jaren een ,,beesten-
markt” gehouden. Dat gebeurde 2 keer in 
het voor- en in het najaar. 
Eeuwenlang is het Dorpsplein ook de 
plek voor de jaarlijkse kermis en vanaf 
eind jaren 60 is er de weekmarkt. Na 
een uitbreiding van deze markt werd die 
op 28 november 1978 door burgemees-
ter Van Maasakkers officieel geopend. 
Daarop stonden toen meestal 10 kra-
men. Adrie Welten maakte regelmatig 
een MARKTWIJZERTJE, een blaadje, met 
daarop advertenties van de marktkooplui, 
waaronder ook zijzelf. In de loop van de 
tijd is het Dorpsplein verkleind en is ook 
de bezetting verminderd.

En sinds vorige week staat er weer een 
dier bij het Dorpsplein. Het is “een stier”, 
een kunstwerk gemaakt door Yvonne van 
Oosterhout. In de Hoofdstraat bij de 

rotonde heeft “een koei” gestaan en is 
verdwenen, maar die is weer ‘gevonden’.  
Hierover schreef Caroline van Schubert 
artikelen in BN De Stem.
Johan van de Made

CAFÉ  ’T BARREKE: 
PROGRAMMA  TIJDENS  DE 
CORONATIJD

Hallo allemaal,
Zoals bekend is de 
horeca in de coro-
natijd helemaal ge-
sloten.  Veel zaken houden zich bezig met 
het verzorgen van maaltijden aan huis.
Café ’t Barreke heeft deze mogelijkheid 
niet maar wil ook niet helemaal stilzit-
ten. In de eerste periode dat we op slot 
moesten hebben we daarom online quiz-
zen georganiseerd.  We hebben hierop 
erg veel leuke reacties gehad. 
Daarom hebben voor de komende tijd 
weer enkele quizzen in petto. Het zijn 
quizzen waaraan u online kunt deelne-
men op uw computer, laptop of telefoon. 
Tijdens deze competitie neemt u het op 
tegen vele dorpsgenoten. Er worden vra-
gen gesteld n.a.v. filmpjes over sport, hu-
mor,  muziekfragmenten, topografie, live 
muziek etc..
Het zijn kortom leuke gezellige quizzen 
waaraan iedereen gemakkelijk kan deel-
nemen. Iedere quiz duurt ongeveer één 
à anderhalf uur. Natuurlijk zijn er leuke 
prijzen te verdienen.

Ook gaan we online een bingo organise-
ren met natuurlijk mooie prijzen. Deze 
bingo is te volgen op een live stream.
Wanneer u zich opgeeft, ontvangt u uw 
bingokaart(en) thuis. Als u bingo heeft, 
maakt u een foto van uw bingokaart en 
appt u die door. Zo kunnen we met het 
hele dorp gezellig online bingo spelen.
De data zijn als volgt:
* 21-11-2020 om 20.30 uur: Sinter-
klaasquiz, gepresenteerd door Sinterklaas 
zelf. Opgeven kan tot 21-11-2020, 18.30 
uur.
* 11-12-2020 om  …….  uur: Interac-
tieve Barreke bingo, live vanuit de ‘Cac-

tus Stube’. Opgeven kan tot 11-12-2020, 
18.00 uur.
* 19-12-2020 om  ......  uur: Barreke 
Kerstspecialquiz, helemaal in het teken 
van Kerst, live vanuit het Barreke. We 
gaan hierbij ook live de Barreke straat-
prijs uitreiken aan degene die de mooiste, 
leukste en origineelste foto kan maken 
van het meequizzende team aan huis. Op-
geven kan tot 19-12-2020, 18.30 uur. 
Hoe doet u mee???
U kunt online deelnemen als u in het bezit 
bent van een laptop, computer of mobiele 
telefoon. Het enige wat u hoeft te doen 
is een appje met naam en emailadres te 
sturen naar Edwin Lievens( 06 43599299) 
of naar Jeroen Hoogveldt (06 56273473). 
Je ontvangt dan nadien een Tikkie met 
verdere uitleg.
Wat kost het???
Voor de Sinterklaasquiz vragen we € 8,-.
De bingokaarten zijn te koop voor € 10,-; 
elke 2e kaart of meer kost € 7,-.
De Kerstspecialquiz kost € 10,- per per-
soon of team.
Wilt u aan alle quizzen en bingo meedoen 
dan is de prijs € 22,50.
Hopelijk bent u net zo enthousiast als wij 
en doet u mee aan ons programma.
Vriendelijke groet, Edwin en Jeroen

GEEN CONCERT IN DE 
MAAND NOVEMBER

Wij hebben helaas 
moeten besluiten 
om het concert van 
Philip Kroonenberg 

dat op donderdag 26 november 2020 
zou plaatsvinden te annuleren. De aan-
leiding voor het annuleren van het con-
cert in november is ingegeven door de 
strengere maatregelen die twee weken 
geleden weer zijn afgekondigd door het 
kabinet, waarvan het niet zeker is dat 
deze voor het concert zijn beëindigd.
Momenteel was het al een financiële uit-
daging om een concert te organiseren, 
waarbij slechts 2 x 30 bezoekers waren 
toegestaan. De maatregel dat geen drank 
meer mocht worden verkocht hielp daar 
natuurlijk ook niet bij. Daarnaast zien wij 
dat bezoekers toch huiveriger zijn om 
concerten te boeken 
in een periode dat de 
maatregelen strenger 
worden en zagen wij 
bij het laatste concert 
ook afmeldingen op het laatste moment.
Al bij al voor ons redenen voldoende om 
het optreden te annuleren, aangezien wij 
in deze tijd geen risico’s willen lopen op 
het gebied van de gezondheid van de be-
zoekers en de financiën. Natuurlijk hou-

UITGAAN
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den wij de spirit erin en gaan er vanuit dat het concert in de-
cember weer doorgang kan vinden, vandaar dat kaarten voor dit 
optreden online in de voorverkoop te krijgen zijn.

OPEN DAG HUISKAMER D’N HARTEL

Zoals elk jaar houden we ook dit jaar weer open dagen voor 
de Huiskamer in Terheijden,  corona-proof natuurlijk. Met deze 
open dagen willen we jong en oud een kijkje geven in de Huis-
kamer. U bent welkom op verschillende middagen, maar alleen 
na aanmelding. 
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GEZOCHT: LEDEN  VOOR 
HET PLATFORM SOCIALE 
ZEKERHEID

Algemeen
Het Platform So-
ciale Zekerheid 
(PSZD) is een ad-
viesorgaan van de Gemeente Drimmelen 
voor wat betreft Sociale Zekerheid van 
de inwoners. Het PSZD houdt de vinger 
aan de pols van de wet- en regelgeving 
en de rol van de Gemeente in het sociale 
domein. Een lid van het platform levert 
een bijdrage aan het functioneren van het 
platform en houdt zich bezig met taken 
binnen zijn vakgebied, aangaande zijn ach-
terban of interesse. In het beleid van het 
PSZD is opgenomen dat de leden van het 
Platform een bepaalde achterban verte-
genwoordigen zoals Vluchtelingenwerk, 
Jeugd, mensen met afstand tot de ar-
beidsmarkt. Momenteel bestaat het Plat-
form uit 9 personen; 6 deelnemers, een 
ambtelijk afgevaardigde van de gemeente, 
een voorzitter en een secretaris, het zgn. 
Dagelijkse Bestuur.  Voor onderwerpen 
op het gebied van zorg en wonen wordt 
samengewerkt met de leden van het 
WMO Platform.
Wat kunt u betekenen voor het 
Platform?
Wij zijn op zoek naar leden die een bijdra-
ge kunnen leveren aan het mede vormge-
ven van adviezen m.b.t. de sociale zeker-
heid binnen de gemeente Drimmelen. U 
kunt uw bijdrage leveren omdat u erva-
ring heeft op dit gebied of een bepaalde 
groep kunt vertegenwoordigen. Of u wilt 
de ontwikkelingen volgen en meewerken 
om adviezen aan B&W op te stellen. Het 
is een voordeel wat bestuurlijke ervaring 
te hebben opgedaan. Het kunnen lezen en 
begrijpen van beleidsstukken is wenselijk. 
Een internetverbinding en emailadres is 
in verband met verzending van stukken 
noodzakelijk.
Wat heeft het Platform  Sociale 
Zekerheid u te bieden?
*U wordt opgenomen in een groep men-
sen die zich inzet om het sociale gezicht 
van de gemeente mee vorm te geven.
*U krijgt kennis en ervaring van de ont-
wikkelingen in het Sociale Domein.
*U krijgt de gelegenheid om hiervoor 
scholing te volgen.
*U komt in contact met de gemeentelijke 
organisatie en andere samenwerkingsver-
banden.
*U kunt een bijdrage leveren aan herken-
bare maatschappelijke vraagstukken.
*U ontvangt een onkostenvergoeding 

voor gemaakte kosten.
Waar heeft het Platform zich de afge-
lopen maanden mee beziggehouden? 
*versterking van de cliëntenparticipatie 
werk & inkomen.
*integraal sociaal beleid inclusieve ge-
meente; iedereen moet mee kunnen 
doen, met name op het gebied van de 
toegankelijkheid, bejegening inwoners, le-
veren van maatwerk.
*armoedebeleid, verstrekking leermidde-
len  voor onderwijs op afstand i.v.m. co-
ronacrisis en extra bijdrage voedselbank. 
*bestaanszekerheid; Noodfonds en het 
oprichten van een fonds voor corona ge-
dupeerden, extra werkmakelaar, Wet In-
burgering; duaal leren en inburgering via 
werkervaring voor statushouders.
Tijdsinvestering
Het PSZD vergadert maandelijks op 
maandag van 15.00 tot rond 17.00 uur. 
Daarnaast wordt er deelgenomen aan 
werkgroepen en vergt de totale tijdsin-
vestering inclusief voorbereiding maxi-
maal 8 uur per maand.
Heeft bovenstaande uw belangstel-
ling? 
Neem dan gerust een kijkje op de website 
www.asd-drimmelen.nl. Ook kunt u voor 
een oriënterend gesprek contact opne-
men met de voorzitter van het Platform 
Sociale Zekerheid. De heer Bob Nauta is 
te bereiken via telefoonnummer 06 489 
36 745 of emailadres bobnauta@ziggo.nl.
Wij hopen van u te horen en ons Plat-
form uit te breiden met belangstellende 
deelnemers.

IETS  VOOR  JOU?

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. 
Er is vraag naar:
Een vrijwilliger voor een veelzijdige 
kantoorfunctie bij vluchtelingenwerk
Houd je van afwisselend werk en een 
beetje uitdaging? Op het kantoor bij 
vluchtelingenwerk komen veel verschil-
lende vragen binnen die je probeert af 
te handelen. Statushouders vragen hulp 
bij formulieren zoals kinderbijslag, Essent, 
uitkeringen en toeslagen.  Je houdt hun di-
gitale en fysieke dossiers op orde en hebt 
contacten met instanties zoals gemeente, 
scholen en AZC. Ook wanneer een deel 
van deze werkzaamheden je aanspreekt, 
ben je van harte welkom. En je hoeft niet 
meteen alles te weten: je wordt inge-
werkt en leert vanzelf bij.  

Lid Platform Sociale Zekerheid
Ben je een betrokken inwoner van Drim-
melen of wil je dat worden? Wanneer je 
actief bent in het Platform Sociale Zeker-
heid vertegenwoordig je een achterban 
op thema’s die je aanspreken. Voorbeel-
den hiervan zijn: jeugd, mensen met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt of 
vluchtelingen. Als lid lever je een bijdra-
ge aan de adviezen die aan de gemeente 
Drimmelen gegeven worden. 

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 
lunchen. 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.

S.V.  TERHEIJDEN  VAART 
NIEUWE KOERS 

Ondanks de corona-
crisis is sportver-
eniging Terheijden 
volop bezig met de 
toekomst. De nieuwe 
website www.svter-
heijden.nl is inmid-
dels gelanceerd, we 
hopen dat de bouw 
van de nieuwe kleedkamers binnenkort 
gaat starten, er wordt nagedacht over de 
inrichting van de kantine en een nieuw 
bestuur is zich aan het ontwikkelen.
Dat de voetbalvelden momenteel niet be-
speeld worden, betekent niet dat er niks 
is gebeurd bij de Terheijdense voetbalver-
eniging. Na maanden vol brainstormses-
sies, testen en ontwikkelen is de nieuwe 
site van S.V.  Terheijden live. De site is 
modern, overzichtelijk en toegankelijk. Er 
is plek voor extra achtergrondinforma-
tie over de club, teampagina’s, koppelin-
gen naar de social media-kanalen van S.V.  
Terheijden en het laatste (corona)nieuws. 
Het programma en de uitslagen worden 
automatisch gekoppeld aan www.voetbal.
nl, hierdoor is de site altijd up-to-date. 

VAN  ALLES  WAT

OPROEPEN
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Ook is er een historische tijdlijn te vinden, meer ruimte voor 
de sponsoren van onze vereniging, zijn de vacatures duidelijk 
zichtbaar en kun je je gemakkelijk inschrijven voor de digitale 
nieuwsbrief  Voetbal  Allerlei.
S.V. Terheijden is erg blij met alle vrijwilligers die hebben mee-
gewerkt aan de realisatie hiervan. In het bijzonder een dank aan 
Mitchell Bouwman, spelend lid en eigenaar van Fanatiek Media, 
die de website heeft gebouwd, en aan Guus en Daan ten Dol-
le van  Ten Dolle Video’s, die prachtige dronebeelden van het 
sportcomplex hebben gemaakt.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel
Iedere week korte nieuwsflitsen van lo-
pende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving, waarbij 
actuele onderwerpen in de schijnwerpers worden gezet. Hebt u 
een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doelein-
den? Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen. 
Sinterklaas komt ook in onze gemeente

Hoe moet dat nu met al die 
coronamaatregelen? Kan Sin-
terklaas dit jaar wel in onze 
gemeente komen? Vol ver-
wachting klopt natuurlijk ons 
hart, maar wij waren wel erg 
benieuwd hoe de Sint en zijn 

Pieten dat gaan oplossen. Onze cameraman Peter Maas ging 
daarom langs bij Sinterklaas, toen hij nog maar net in Nederland 
was aangekomen……………..
Omdat ik je mis

Op zondag na Allerzielen orga-
niseerde Onze Kerk in Hooge 
Zwaluwe een bijzonder con-
cert, dat geheel in het teken 
stond van het herdenken van 
overledenen. Tijdens het con-
cert, zonder publiek, konden 

we herdenken, herinneren en een kaarsje opsteken voor ieder-
een die gemist wordt.  Wij zenden een samenvatting uit van dit 
concert met een deel van de tekst.  Een uitzending voor hen die 
we zo missen!
Dorpsgericht Werken november 2020
Iedere 2e helft van de maand kunt u kijken naar onze rubriek 
Dorpsgericht werken. Dorpsgericht werken gaat om het be-

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

info@harmonieterheijden.nl
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vorderen van leefbaarheid, veiligheid en 
sociale betrokkenheid. Coördinator Lilian 
Lambrechts zal u in deze rubriek voor-
zien van informatie over actuele zaken die 
hiermee samen hangen. Dit keer heeft zij 
een gesprek met Johan Broos, voorzitter 
van het WMO-Platform Drimmelen.
Expositie Antoinette van de Rijk 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: ie-
dere twee weken exposeerde een lokale 
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 Antoinet-
te van de Rijk.  
Madese Boys bestaat 90 jaar

Op 6 november bestond voetbalvereni-
ging Madese Boys 90 jaar. Helaas konden 
de feestelijkheden vanwege het covidvi-
rus niet doorgaan. Om deze bijzondere 
dag toch nog te gedenken werd een film-
pje gemaakt met voorzitter Carel Rade-
makers. Hij spreekt alle betrokkenen toe 
en vertelt ons meer over de historie van 
de club. 

IJSCLUB  TERHEIJDEN

Wegens omstan-
digheden rondom 
het (Covid-19) co-
ronavirus zullen wij 
dit jaar geen open 

bijeenkomst organiseren maar kunt u, op 
aanvraag via het secretariaat, de stukken 
van de jaarvergadering opgestuurd krij-
gen. Indien u reactie wilt geven op deze 
stukken kan dit door een e-mail te sturen 
naar  secretaris@ijsclubterheijden.nl.

KNIPPENBERGPRIJS

Brabants Heem is de 
overkoepelende or-
ganisatie voor 125 
Brabantse Heemkun-
dekringen en erfgoed-
verenigingen. Elke 2 
jaar wordt de Knip-
penbergprijs, met een 
steeds wisselend the-
ma, uitgereikt.
Knippenberg was een stevig rokende 
priester met als een van zijn hobby’s de 
regionale geschiedbeoefening. Vele avon-
den gaf hij lezingen over de meest uiteen-
lopende onderwerpen. 
Na zijn dood besloot men als herinne-
ring een prijs in te stellen. Dit jaar was 
het thema Groen Erfgoed, waarbij de 
aandacht uitging naar behoud en herstel 
van landschappelijk groen erfgoed en de 
rol die vrijwilligers hierin spelen.
Er werden dit jaar 17 objecten aangemeld 
en door de jury werden 3 aanmeldingen 
genomineerd. Naast Markdal Ulvenhout 
en Luchtkasteel Bergeijk behoorde De 
Vlasselt tot de uitverkorenen. De natuur-
projecten van De Vlasselt die werden ge-
noemd zijn het onderhoud van de Een-
denkooi, de Kleine Schans, de Linie van 
de Munnikenhof, de Spinolaschans, het 
Mariakapelleke aan de Poolsedreef en 
de heemkundige tuin. Al deze projecten 
worden door een grote groep vrijwilli-
gers, in samenspraak met Staatsbosbe-
heer, onderhouden.

Deze nominatie is dus zeker een pluim op 
de hoed waard van al deze vrijwilligers.
Op 22 oktober zouden de 3 genomineer-
den voor de jury een presentatie geven 
over hun aanmelding, waarna op 14 no-
vember in Boxtel de eindoverwinnaar 
bekend zou worden gemaakt. De vrijwil-
ligers hadden al een stevige presentatie 

voorbereid, maar door de miserie rond 
Covid-19 is alles voorlopig uitgesteld tot 
begin volgend jaar.
De Vlasselt is er trots op bij de 3 geno-
mineerden te horen. En wat in het vat zit 
verzuurt niet, dus we wachten betere tij-
den af.
Onder normale omstandigheden worden 
de vrijwilligers door het bestuur in het 
zonnetje gezet door voor hen een “ge-
heel verzorgde avond” te organiseren.
Behalve de vrijwilligers van de natuurpro-
jecten hebben we ook nog vrijwilligers 
die onze nieuwsbrieven en de door ons 
uitgebrachte boekjes rondbrengen. Om-
dat die groep veel te groot is volgens de 
Covid-19 regels, krijgen alle vrijwilligers 
nu een “herfstpakket” zodat ze individu-
eel kunnen genieten.
Heemkundekring De  Vlasselt

WOLK ON 4 CORINE

In het weekend 
van 3 en 4 okto-
ber hebben wij, LV 
De Roze Wolk, 24 
uur rondjes om de 
Kleine Schans gelo-
pen om onze vriendin Corine te herden-
ken en geld in te zamelen voor de Pauline 
van Deutekom Foundation.
Dat dit goed gelukt is, blijkt wel uit bijge-
voegde foto!

We zijn erg blij met dit mooie resultaat 
en willen iedereen die ons op wat voor 
manier dan ook heeft gesteund, heel har-
telijk bedanken!
LV De Roze Wolk

ZOMERVERMAAK

We hadden het zo goed voor elkaar dit 
jaar met ons uitgebreide programma, al-
thans dat dachten we.  We hadden ko-
ning Willem-Alexander gestrikt voor de 
officiële opening. Hij had geen specifieke 
lintdoorknipmiddagen op zijn programma 
staan en zijn herfstvakantie naar Grieken-
land was een onzekere stip aan de horizon. 
Ook premier Rutte zou acte de présence 
geven bij het rond serveren van de koffie.  
Als hij wat morst ruimt hij het zelf op.  Als 

vervolg op pagina 12
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Mooie foto’s van
1. Anneke Stuijt, 2. Erwin Vermeulen, 
3. Frans Snoeren, 4. José Rasenberg,

5. Susan de Smit, 6. Mark van der Zouwen,
7. Elly Bloemendaal, 8. John Vermeulen,

9. Charlotte Morales Sequera,
10. Tonny van Geel, 11. Toos van Boxsel,

12. Kees Fennema, 13. Leny Peemen
Stuur jouw foto ook naar 

liesbeth@rondomdetoren.nl
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klap op de vuurpijl zou paus Franciscus 
komen om de fietsen te zegenen voor 
de tocht naar de Kersenhof. Geld noch 
moeite was gespaard (geld wel want al 
deze grootheden kwamen gratis, tuk 
op een beetje extra publiciteit) om er 
een groot spektakel van te maken.
Edoch, toen kwam dat ellendige virus dat al onze mooie excur-
sies dwarsboomde. We hadden zulke lekkere maaltijden gepland. 
En nu helemaal verpest omdat corona roet in het eten gooide.
Maar om zomaar het moede hoofd op de even vermoeide 
schoot te leggen, dat is de eer te na bij het Zomervermaakge-
nootschap. Men is druk bezig om alternatieven te zoeken voor 
volgend seizoen. Een van de opties is om het programma van 
het mislukte seizoen over te hevelen naar 2021. Mocht het virus 
onverhoopt dan nog niet bedwongen zijn dan cirkelen er plan-
nen rond om een kleinschalig programma uit de hoge hoed te 
toveren waarbij we moeten denken aan een dorpsquiz, bezoek 
aan bedrijven in ons dorp, puzzeltocht, tussen kunst en kitsch en 
andere activiteiten, die nu nog in onze breinen een draai pro-
beren te vinden.  Alles hangt natuurlijk af van hoe het virus zich 
gaat ontwikkelen, maar wees er van overtuigd dat de Zomerver-
makers niet bij de pakken neer zitten en er alles aan doen om 
de volgende zomer voor vermaak te zorgen. Blijf ons volgen!! 

FOTO  VAN DE MAAND

De foto van de maand november van fotoclub 
Dinasa.
De fotograaf is Nanny van der Laag.

DE  ENERGIEBESPAARBOX:  800 
HUISHOUDENS DOEN MEE IN  TRAAIE!

Trots zijn wij, de vrijwilligers Werk-
groep Energiebesparing van het 
Traais Energie Collectief, op de vele 
aanmeldingen voor de Energiebe-
spaarbox. In Terheijden hebben 800 

huiseigenaren en huurders de gratis Energiebespaarbox aange-
vraagd.  Zaterdag 28 november bezorgen we de boxen thuis bij 
iedereen die er een heeft aangevraagd.
Nog even de achtergrond
Het Traais Energie Collectief is een coöperatie door en voor 
burgers. Met het collectief nemen we het heft in eigen handen 
door zelf duurzame en lokale energieprojecten op te zetten. 
Energiebesparing is een van de projecten met een eigen werk-
groep van vrijwilligers.
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Uitkering Regeling Reductie Energie
In het voorjaar kreeg het Traais Ener-
gie Collectief bericht van de gemeente 
Drimmelen. Een deel van de uitkering 
Regeling Reductie Energie (RRE) was 
bestemd voor Terheijden. Met deze uit-
kering kregen wij de mogelijkheid om 
energiebesparing in  Terheijden met een 
unieke actie op de kaart te zetten. ‘Toen 
de mussen nog van het dak vielen’, be-
gon de Werkgroep Energiebesparing met 
brainstormsessies. Hoe bereiken we zo-
veel mogelijk Terheijdenaren? Niet alleen 
huiseigenaren, zoals de RRE vereist, maar 
ook huurders. We kwamen op het idee 
een Energiebespaarbox te ontwikkelen. 
Energiebespaarbox
De Energiebespaarbox is een mooi pak-
ket met handige energiebesparende en 
verrassende producten. Uiteraard geven 
we ook informatie om energie te bespa-
ren. We hebben een fraai boekje gemaakt 
vol met tips over energiebesparing en 
stoppen dit ook in de box. 

Bezorgen Energiebespaarboxen
Om te bepalen hoeveel boxen we nodig 
hebben, heeft elk huisadres in Terheijden 
een waardebon ontvangen. De respons 
was geweldig! Meer dan 30% van de huis-
houdens in Terheijden heeft een box aan-
gevraagd. De afgelopen weken hebben we 
alle producten en de dozen besteld. Deze 
week beginnen we met het inpakken van 
de 800 dozen. Helaas kunnen we dat niet 
meer gezellig met elkaar doen i.v.m. co-
rona. We hebben daarom iets meer tijd 
nodig om alles in te pakken. 
Zaterdag 28 november bezorgen 
we de Energiebespaarboxen thuis 
bij iedereen die er een heeft aangevraagd. 
Heb je vragen over de box of energiebe-
sparing? Stuur een mail naar info@traai-
senergiecollectief.nl.

HET PUZZELBAD  VAN 
TERHEIJDEN, EEN 
BEWOGEN GESCHIEDENIS

Het Puzzelbad in Terheijden is een zwem-
bad dat er gekomen is door de inzet van 
de dorpelingen van Terheijden, en dat 
door acties van diezelfde dorpelingen nog 
steeds behouden is.  Al in de zestiger ja-
ren van de vorige eeuw wilde de Terheij-
dense bevolking een veilig en vertrouwd 
zwembad, maar dat kwam er niet zonder 
slag of stoot.

Op de foto (archief Heemkundekring 
De Vlasselt) is de nog onbebouwde en 
lege locatie alwaar het zwembad gepland 
stond te zien. Menig actie vanuit de eigen 
bevolking was er nodig voor het uiteinde-
lijk tot succes leidde. De inwoners legden 
een deel van de kosten voor de bouw van 
Het Puzzelbad zelf op tafel en de gemeen-
te Terheijden paste het ontbrekende deel 
bij. In 1973 werd Het Puzzelbad geopend. 

Geldinzameling voor een zwembad in Terheijden, 18-
06-1971. (Fotograaf: Johan van Gurp, De Stem) Bron: 

Regionaal Archief  Tilburg, fotonr. 89232 1971

Wekelijks werd de stand bijgehouden, op 
een bord nabij de pastorietuin door Bert 
van Gils, ambtenaar sport en welzijn ge-
meente Terheijden.  

Terheijden, 18-06-1971 (archief Bert van Gils)

Dat dit zwembad, dat door de mensen 
uit Terheijden als het ‘hunne’ werd be-
schouwd, en het bijbehorende zwemple-
zier, politieke geschiedenis zou schrijven 
werd toen nog niet bevroed. Dat bleek 
pas toen het dorp Terheijden met ruim 
zesduizend inwoners in 1997 deel ging 
uit maken van de heringedeelde gemeen-
te Made, dat een jaar later als gemeente 
Drimmelen door het leven ging. 

2002 BN/DeStem, fotograaf ©Ingrid Bertens.
 

Menige politieke partij zette het lot van 
het zwembad op hun politieke agenda 
en coalities van verschillende pluimages 
dreigden zelfs met sluiting van het door 
Terheijden zelf verworven zwembad. De 
mensen uit Terheijden en omgeving heb-
ben in ieder geval de, tot op heden, niet 
aflatende inspanningen en acties geleverd 
om het veel besproken zwembad Het 
Puzzelbad in het dorp te behouden. In 
2019 startte een grondige renovatie van 
het zwembad en bij de aanvang van het 
seizoen 2020 was het bad toekomstbe-
stendig voor de komende 25 jaar. Alles 
over het ontstaan van dit veelbesproken 
zwembad is te lezen in het boekje Het 
Puzzelbad, via www.janvanvliet.nl. Een uit-
gave uit 2015 van de Heemkundekring De 
Vlasselt, auteur Jan van Vliet.

FEESTELIJKE  BEKENDMA-
KING RABO CLUBSUPPORT
Live-uitzending vanuit Theater De 
Bussel

Dit jaar hebben 368 
verenigingen en stich-
tingen uit de Amer-
streek deelgenomen 
aan Rabo ClubSupport, 
is er ruim 25.000 keer 
gestemd door de leden 
van de bank én was er 

€ 150.000,- te verdelen. Elke stem is dus 
bijna € 6,- waard. Op dinsdagavond 10 
november zijn de bedragen feestelijk be-
kendgemaakt tijdens een live-uitzending 
vanuit  Theater De Bussel en via de lokale 
omroepen.

LEZERS IN DE PEN

DANK U...
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Bekendmaking van de uitslag
Ondanks de beperkingen om elkaar te 
ontmoeten en de cheques persoonlijk te 
overhandigen is er van de  bekendmaking 
van de uitslag iets feestelijks gemaakt! 
Alle vertegenwoordigers van de clubs en 
verenigingen waren uitgenodigd om op 
dinsdagavond 10 november jl. de online 
live-uitzending vanuit Theater De Bussel 
bij te wonen. Tijdens deze uitzending 
maakten we de top 3 per gemeente 
bekend, afgewisseld met filmpjes van 
clubs en leuke intermezzo’s door 
niemand minder dan volksvermaker Andy 
Marcelissen. Vervolgens kwamen alle 368 
clubs in beeld en is het verdiende bedrag 
bekendgemaakt. 

Lokale omroepen
De bekendmaking werd door Omroep 
Drimmelen en de SLOG live uitgezonden. 
De ORTS zond de uitzending uit op 
donderdagavond 12 november.
Cheques in de brievenbus
Op woensdag 11 november ontvingen 
alle clubs de symbolische cheque in hun 
brievenbus met hierop het bedrag dat 
de club ontvangt. Vanaf deze datum is de 
uitslag ook terug te vinden op www.rabo-
clubsupport.nl. Het bedrag wordt eind 
november overgemaakt.
Goed voor jouw club & geweldig 
voor de buurt
Een club is zoveel meer dan een club. 
Het is de plek waar de buurt samenkomt, 
waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar 
sterker maken. Rabobank gelooft in de 
kracht van clubs. Daarom investeren we 
met Rabo ClubSupport, nu meer dan ooit, 
in lokale clubs en verenigingen.

DAMESKOOR BEDANKT 
RABOBANK

Wij willen graag de Rabobank bedanken 
voor het mooie bedrag dat we mochten 
ontvangen.
Namens het dameskoor, Nel Wischmann

SPRAAKVERMAAK EN 
RABO CLUBSUPPORT

Op 10 november reikte Rabobank Amer-
streek de cheques uit van de RABO 

ClubSupport-ac-
tie. In een digitale 
setting werden de 
deelnemende ver-
enigingen en stich-
tingen verrast met 
een mooi bedrag. 
Op de Spraakvermaak-cheque stond het 
prachtige bedrag van € 820,-. We zijn blij 
met deze financiële bijdrage en besteden 
het geld aan cruciale onderdelen van het 
programma. Spraakvermaak wil de kwa-
liteit van licht, beeld en geluid op een zo 
hoog mogelijk niveau houden. Nu we van-
wege corona voorlopig enkel digitale afle-
veringen maken, besteden we de bijdrage 
van ClubSupport volledig aan de techni-
sche kant van het  programma. 

Saskia van Dun, directievoorzitter Rabo-
bank Amerstreek,  was op 8 november 
een van de gasten aan tafel bij Dik van 
Beest en gastpresentator Arjo Kraak (foto 
Tien Mureau). In het Gastenboek schreef 
ze: ‘Dit was leuk om te doen hoor! Ik kom 
graag nog eens en volg jullie programma 
met belangstelling. Dank daarvoor!’. 
Zie ook www.spraakvermaak.nl

RABOBANK 
CLUBSUPPORTACTIE

De uitslag is be-
kend, u heeft 
weer meer stem-
men uitgebracht 
dan vorig jaar 
en de opbrengst 
voor onze Zon-
n e b l o e m a f d e -
ling is € 584,29. 
Dankzij de men-
sen die op ons 

gestemd hebben kunnen de gasten van 
de Zonnebloem weer naar iets leuks 
uitkijken. Zeker door corona hebben wij 
dit jaar veel moeten annuleren. Daarom 
hopen wij dat het volgend jaar mogelijk 
is weer activiteiten te gaan organiseren 
omdat de gasten er blij van worden. Dat 
hebben zij, als ouderen die kinderen en 
kleinkinderen hebben moeten missen, 
meer dan verdiend. Uit naam van de Zon-
nebloem-vrijwilligers willen wij u bedan-
ken voor uw stem. 

RABO CLUBSUPPORT
Zoals als vele andere verenigingen en 
stichtingen heeft Rondom de Toren ook 
meegedaan aan de RABO actie ClubSup-
port. Ruim 50 leden van de Rabobank 
hebben voor Rondom de Toren gestemd 
en wij mogen een bedrag van € 218,- ont-
vangen. 
Namens het team van Rondom de Toren 
hartelijk bedankt.

LIJST HARRY BAKKER IS ER 
OOK IN DEZE MOEILIJKE 
TIJD!

Nederlanders gingen de afgelopen perio-
de minder trouwen, meer sparen, maken 
een historische economische krimp mee 
en zagen hun leven op veel andere ma-
nieren veranderen door de Coronapan-
demie. Bovenstaande woorden zijn van 
het CBS, en helaas gaat de pandemie ook 
niet aan Wagenberg en Terheijden voor-
bij. Mensen worden ziek, mensen verlie-
zen hun baan, de kroegen zijn dicht en er 
wordt geen balletje getrapt in het week-
end. Ontbijtjes vinden thuis plaats en niet 
in het gezellige buurthuis en we zijn te-
rughoudend in nieuwe en bestaande con-
tacten. Activiteiten waar je van genoot 

POLITIEK

DONATEURSACTIE
De donateursac-
tie die alweer en-
kele weken loopt 
heeft al een mooi 
bedrag opgele-
verd, velen van u 
hebben ons inmiddels bedacht met 
een bijdrage. Hartelijk dank daar-
voor.  Uw donatie motiveert ons 
om het werk voor Rondom de Toren 
voort te zetten. Mocht u alsnog een 
bijdrage willen overmaken dan kan 
dat nog steeds op rekeningnummer 
NL50RABO 0150 6933 11 ten name 
van Stg. Rondom de Toren. Met uw 
donatie zorgt u er mede voor dat 
RdT het 44ste jaar ingaat!
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staan op een laag pitje en eenzaamheid ligt op de loer. 
Het is dan wel bijzonder om te zien dat er volop creativiteit 
en aanpassingsvermogen in onze dorpen is om hiermee om te 
gaan. Ook is er aandacht voor elkaar, dat is het mooie van de 
dorpsgemeenschap.
We hebben meer aandacht voor onze directe omgeving, we ge-
nieten van een wandeling in de buurt, laten een lekkere maaltijd 
bezorgen door een lokaal restaurant en sporten individueel of 
in groepjes van op moment van schrijven 2. Er wordt gerend 
voor goede doelen, er worden ook kaarten voor verkocht. In 
de supermarkt dragen we een mondkapje en inmiddels weet ik 
ook hoeveel mandjes er bij de lokale bakker zijn. Er zijn leuke 
pubquizzen en op een dergelijke manier kan het carnavalsjaar 
toch geopend worden.  “Za’k ut doen of nie en 55 jaar da’s mooi 
vur mekaor” komt zo toch in een mooi daglicht te staan, klasse. 
Een voetbaljubileumbiertje tijdens de kwis maakt het feest com-
pleet. We maken er iets van, waardering van de kleine dingen 
wordt steeds belangrijker.
Het leven gaat door in aangepaste vorm en ook ik merk dat in 
mijn werk.  Vierkante ogen van het beeldscherm na de zoveelste 
Teamsvergadering en weinig tot geen echte bijeenkomsten, ook 
niet in het weekend.
Er is hard gewerkt aan een omgevingsvisie die nog meer ruimte 
voor woningbouwlocaties in Terheijden en Wagenberg gaat bie-
den en een basis moet vormen voor een veilige route voor het 
landbouwverkeer om onze dorpen heen. De landbouwsector 
waar hard gewerkt wordt in een lastige tijd en die voor een 
groot gedeelte de kwaliteit van ons mooie buitengebied bepaalt 
wil dit zelf ook. Ook ik ben trots op onze boeren.
Eind december 2020 wordt het lang verwachte vooront-
werp-bestemmingsplan Verlengde Elsakker vrijgegeven met als 
doel de realisatie van 79 woningen (ook betaalbaar en voor ou-
deren en senioren). Met de groenreconstructie van de Dorps-
straat verdween “het bankje van Wagenberg”, velen vroegen mij 
of het terug kon komen. Natuurlijk kan dat, er wordt op verzoek 
een halve boombank teruggeplaatst.
In Terheijden wordt eind dit jaar het aangepaste plan voor het 
E-veld gepresenteerd, meer woningen voor alle doelgroepen. Bij 
het Gruijtpark staan de woningen in de verkoop, De Weelde is 
in ontwikkeling en ook op andere plekken wordt hard gewerkt 
om de nieuwe kansen uit de structuurvisie of op verouderd be-
drijventerrein in te vullen.  Voorbeelden hiervan zijn de Lageweg 
en de Vogelstraat.
Met de centrumroute Terheijden en het opknappen van de 
Parallelweg hebben we begaanbare stoepen gemaakt en het 
verbeteren van de stoepen zetten we voort in 2020 en 2021, 
vooral op routes die veel belopen worden. Hier zal meer dan 
een half miljoen euro in geïnvesteerd worden. U geeft duidelijk 
aan niet tevreden over de kwaliteit van het straatwerk te zijn, 
het is mooi dat er budget is en komt om dit probleem echt aan 
te gaan pakken samen met de buitendienst. Denk hierbij aan de 
route van Plexat naar de sporthal en van de voetbal naar Sovak. 
Op 11-11 is de nieuwe stier onthuld/geplaatst bij de Traaise 
kerk. Een stier die kracht uitstraalt, laten we die kracht gebrui-
ken om samen Corona de baas te zijn en te blijven investeren in 
onze mooie dorpen en onze medemensen.
En beste Erpelrooiers en Schraansers, als u mee wilt denken, 
goede ideeën heeft of politiek actief wilt worden neem dan con-
tact met ons op, zodat we samen nog beter aan de slag kunnen 
en de goede dingen voor Drimmelen kunnen doen. Jullie kennen 
immers je dorp het beste en met 4 gemeenteraadsleden van de 
in totaal 21 zijn Terheijden en Wagenberg qua aantal niet heel 
sterk vertegenwoordigd.  Voor mij is het nu ook tijd voor een 
wandeling en wat frisse lucht, ik zal eens gaan kijken of de scha-
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pen de laatste maaironde van het jaar al afgerond hebben op 
onze mooie Schans.
Hou vol en blijf gezond.
Jan-Willem Stoop, Lijst Harry Bakker

BIANCA SEGEREN BURGERLID LIJST 
HARRY BAKKER

Even voorstellen: mijn naam is Bianca Segeren, 37 jaar en ik heb 
het geluk dat ik al heel mijn leven in het mooie dorp Made mag 
wonen. Nu samen met mijn tweeling Bas en Sabine van 7 jaar.  
Sinds oktober 2020 ben ik burgerlid van de Lijst Harry Bakker.
In Breda heb Ik Social  Work gestudeerd en vervolgens ortho-
pedagogiek in Leiden. Nu ben ik ruim 13 jaar als sociotherapeut/
trainer op een klinische behandelgroep voor jongeren met au-
tisme werkzaam. 
Daarnaast geef ik gym-, turn- en freerunlessen bij sportvereni-
ging De Zwaluwen aan 9 groepen van diverse leeftijden en ben 
ik sinds 2017 aangesteld als voorzitter van de vereniging. 
Als nijntje beweegcoach van de KNGU ben ik betrokken bij de 
verdere ontwikkeling van het nijntje Beweegdiploma, een me-
thode voor peuter- en kleutergym. Ook in onze gemeente wil ik 
graag het belang van bewegen op jonge leeftijd onderschrijven. 
De afgelopen maanden heb ik een aantal keren een nijntje plein-
tje georganiseerd om kinderen en ouders kennis te laten maken 
met de grondvormen van bewegen. 
Vanuit mijn eigen bedrijfje verzorg ik peutergymlessen bij kin-
derdagverblijf Kober in Teterin-
gen.
Na mijn opleiding tot Qi Gong- 
en Yogadocent wil ik hier kin-
deren les in gaan geven. 
Bij Eskadee (Madelief en Bab-
beloes) en Kober gastopvang 
was ik lid van de oudercommis-
sie en ik heb me ingezet in een 
werkgroep voor het omvor-
men van de Stuifhoekschool 
naar een integraal kindcentrum. 
Sinds kort ben ik bestuurslid bij 
buurtvereniging Trouw.
Maatschappelijk betrokken zijn 
vind ik leuk en belangrijk, van-
daar de stap naar de politiek in de hoop een aanspreekpunt 
voor onze inwoners te zijn en hun signalen tijdens de fractiever-
gaderingen van de Lijst Harry Bakker te bespreken.
Speerpunten voor mij persoonlijk zijn sport, (jeugd)zorg, onder-
wijs en het verenigingsleven. Een gezonde, veilige leefomgeving is 
daarbij de basis. Dit sluit mooi aan bij het verkiezingsprogramma 
van Lijst Harry Bakker! 
Verder is het belangrijk dat we als gemeente het heft in eigen 
handen houden. Lijst Harry Bakker is lokaal gericht, bestaat uit 
mensen die weten wat er speelt in de gemeente en steunt lo-
kale initiatieven. Ik vind het belangrijk dat we onze eigen unieke 
identiteit kunnen behouden.
Ik ben trots dat ik hier mag wonen en mee mag denken met 
het beleid!
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BRUG OVER DE SCHANS OF DIEREN-
WELZIJN

Vinden de dieren het nu ook 
zo lollig of is het vooral ons 
plezier?
Wat vind jij er nu van……
*Paarden op wedstrijden waar 
de voelsprieten van weggebrand worden?
*Honden en schapen waar de staarten van gecoupeerd worden? 
*Voor de lol op jacht? 
*Dieren op een braderie/markt?
*Circusdieren nu wel of niet?
*Paardje rijden op de kermis?
Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Sommige dingen zijn 
verboden en sommige niet. Of er altijd aan gehouden wordt, 
daar heeft SAMEN vraagtekens bij. Kort gezegd, de nieuwste en 
jongste politieke partij in de gemeente Drimmelen staat voor 
dierenwelzijn. Iedereen heeft toch het beste voor met dieren? 
Soms moeten wij met elkaar net even iets meer nadenken hier-
over. Is het nu echt zo lollig voor de dieren óf is het vooral 
voor ons eigen plezier? Dat is nou net waar wij ons o.a. op gaan 
focussen.  
SAMEN zal een voorbeeld geven. Paardje rijden op de kermis. 
De paardjes staan daar dag in dag uit, tussen de herrie, felle 
lampen en harde muziek. Steeds op en neer het paadje door, 
met op hun rug een kind wat graag op een paard wil zitten…en 
‘s avonds mogen ze terug naar hun plekje voor een paar dagen 
met een weitje. Zo gaan ze allerlei kermissen langs. Vorig jaar is 
er een circus geweest in Made. Daar waren ook acts met dieren. 
Moeten we dat nu zo nodig, de komende jaren, in onze gemeen-
te willen? Zo ook met dieren op braderieën. Op de foto met 
roofvogels zoals uilen of valken? Wie is nu precies de geluksvo-
gel? De dieren of wijzelf? 

Brug of dierenwelzijn?
In de begroting staat € 100.000,- voor een brug bij de schans. 
Vele inwoners hebben aangegeven dat ze die brug niet willen. 
Dat de schans opgeknapt gaat worden, dat is oké maar SAMEN 
gaat niet instemmen met een ophaalbrug.  Wij zien het geld lie-
ver de komende jaren in een potje voor dierenwelzijn. Daar is 
namelijk nog een flinke slag te maken. Wij hebben er genoeg 
ideeën over, eerst geld voteren en dan gaan wij er verder mee 
aan de slag.
Vriendelijke groet, Fractie SAMEN Drimmelen, 
Femke Selders en Ankie van Wezel.
Website www.samendrimmelen.nl, e-mail samendrimmelen@
gmail.com,  telefoon 06 40 14 67 53. 
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VIJF HEILIGEN PAROCHIE
Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt Terheijden
E-mail: terheijden@naardekerk.nl

Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 21 november 19.00 uur: Eucharistieviering. Chris-
tus Koning/Caeciliafeest.  Voorganger: Pastor L. Ballester en Pas-
toraal werker mevr. G. v.d. Korput. Orgel: dhr. J. v. Opdorp.  Zang: 
dhr. H. Vergouwen.
Zaterdag 28 november 19.00 uur: Eucharistieviering. 1e Ad-
vent.  Voorganger: Kapelaan L. Ballester en mevr. F. van Mook. 
Orgel: dhr. J. Horbach.  Zang: dhr. H.  Vergouwen.
Regels t.a.v. 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. 
Ook in onze kerken geldt 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 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 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. we-
ten aan het parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden, 
telefoonnummer  076 5931216 of via e-mailadres (zie boven).
Bij voorbaat dank.

EEN  WARME  JAS  VOOR UW HUIS
Gemeente Drimmelen start met isolatieactie

De gemeente Drimmelen wil in 
2040 energieneutraal zijn. Om dat 
te kunnen realiseren moet energie 
bespaard én duurzaam opgewekt 

worden. Het verduurzamen van huizen maakt een groot on-

GEMEENTE

KERKEN
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Joost Welten (40 jaar) heeft  zijn thuis gevonden in de 
Nachte gaalstraat. Dat had hij al, maar begin dit jaar 
trok hij met zijn twee kinderen Sjors (12) en Vera (8) in
bij ‘buurvrouw’ Sabine Franken (36 jaar) en haar twee 
kinderen: Liz van 10 en Deon van 4 jaar oud.

Thuis voor het avondeten
De twee kennen elkaar al ruim 20 jaar maar zagen elkaar 
een jaar of drie geleden voor het eerst weer in The Pub 
and Churchills in het dorp, waar de vonk oversloeg. “Het 
is nu een gezellige bende in huis, met alle kinderen en 
de twee katten”, vinden Joost en Sabine. Het is een druk 
gezin,  Sabine studeert voor onderwijsassistent en Joost 
werkt als monteur van luchtverdeelsystemen. “Ik zorg er-
voor dat ik ’s avonds op tijd thuis ben voor het avondeten. 
Aan tafel vertellen we elkaar wat we hebben gedaan. Dan 
nemen we echt samen even de dag door. Dat is thuis-
komen voor mij.”

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

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

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

‘ Een gezellige bende.’

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

WOONVIZIER

Bezoekadres: 
Middelmeede 40

4921 BZ  Made
0162 - 67 98 00

www.woonvizier.net

info@woonvizier.net

Wat ook altijd favoriet is 
in het gezellige gezin: een 
potje Flielantsch Knik-
ker’n. “Een spel dat we 
van opa en oma hebben gekregen”, verduidelijkt Joost. 
Daarnaast zijn de kinderen sportief: Sjors is dol op vissen 
en gamen, dat heeft  hij van z’n vader. Hij handbalt ook, 
net als Liz en Vera. De meiden dansen graag, bijvoorbeeld 
voor TikTok-fi lmpjes; dan doet ook Deon gezellig mee. 

Actieve buurt
Joost en Sabine wonen al lang in de straat. Ze willen 
er ook zeker niet weg, vertelt Sabine, die het huis met 
 allerlei crea tieve accessoires gezellig heeft  gemaakt. “De 
buurt is heel actief en we vinden het leuk om met elkaar 
activiteiten te organiseren. Zo lagen de jurken en attribu-
ten al klaar voor Halloween. Dat moet helaas – vanwege 
de coronamaatregelen – een jaartje wachten.” 

‘Aan tafel nemen
we echt samen 

de dag door.’
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derdeel uit van die opgave. Om die reden 
loopt er momenteel al een actie voor de 
inwoners om gezamenlijk zonnepanelen 
in te kunnen kopen. Daarnaast start de 
gemeente nu ook een isolatieactie. Ener-
gie die bespaard wordt, en dus niet op-
gewekt hoeft te worden, is namelijk de 
eerste winst die behaald kan worden.

Isolatieactie
Isolatie is als een warme jas voor uw huis. 
Dat is comfortabel en zorgt ervoor dat 
u minder hoeft te verwarmen. Daardoor 
kunt u flink besparen op uw energiereke-
ning. Maar waar moet u beginnen met het 
isoleren van uw huis? Om de inwoners 
van Drimmelen een handje te helpen, 
heeft de gemeente nu samen met het Re-
gionaal Energieloket ook een collectieve 
isolatieactie georganiseerd. Het aanbod is 
door technische specialisten van het lo-
ket bepaald op basis van prijs, kwaliteit en 
ervaring.
Wethouder Jürgen Vissers: “Drimme-
len gaat vol voor de energietransitie en 
u en uw woning spelen daar een enorm 
belangrijke rol in! Goede isolatie zorgt 
in zowel winter als zomer voor meer 
wooncomfort door prettige temperatu-
ren in huis. Daarnaast bespaart u energie 
en daarmee ook op uw energierekening. 
Dus meld u aan voor de informatieavond 
en laat u informeren over de mogelijkhe-
den van onze isolatieactie. Zo werken we 
samen aan een Energie Neutraal Drim-
melen!”
Online informatiebijeenkomst op 2 
december
Om uitleg te geven over de collectieve 
isolatieactie organiseert de gemeente 
Drimmelen samen met het Regionaal 
Energieloket op 2 december 2020 een 
informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst 
staat gepland van 19.30 tot 21.00 uur en 
vindt geheel online plaats in verband met 
het coronavirus. Naast de uitleg kunnen 
bewoners tijdens deze informatiebijeen-
komst ook hun vragen stellen aan de ge-
meente, het Regionaal Energieloket en de 
uitvoerende partij.
Aanmelden op regionaalenergieloket.nl
Huiseigenaren kunnen zich via de com-
puter, tablet of telefoon aanmelden voor 
de informatiebijeenkomst. Uitleg over 
het aanmelden en aanvullende informatie 
over de isolatieactie is te vinden op www.

regionaalenergieloket.nl. Na het invullen 
van uw volledige postcode verschijnt bo-
venaan de webpagina een blauwe knop 
voor de isolatieactie.  Voor mensen die op 
die avond niet kunnen, bestaat er de mo-
gelijkheid om de informatiebijeenkomst 
later terug te kijken via de website van 
het Regionaal Energieloket.
Inschrijven voor de isolatieactie
De inschrijving voor de isolatieactie zelf 
staat tot 18 januari 2021 open. Bewoners 
die zich hebben ingeschreven ontvangen 
een uitnodiging om een digitale woning-
opname in te plannen met een installa-
teur. Tijdens deze woningopname zal de 
installateur vrijblijvend advies geven over 
het isoleren. Kort na de woningopname 
ontvangen bewoners een persoonlijke of-
ferte. Hierna kunnen bewoners besluiten 
of ze meedoen met de actie. Inschrijven 
kan via www.regionaalenergieloket.nl.
Over het Regionaal Energieloket
Het Regionaal Energieloket helpt wonin-
geigenaren 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.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Waardering voor
voor mantelzor-
gers 
Mantelzorgers bie-
den langdurig hulp 
aan een naaste, 
zonder dat zij daar-
voor betaald krijgen. Daarmee leveren zij 
een belangrijke bijdrage aan het welzijn 
van de zorgvrager. De gemeente Drim-
melen zet daar graag een waardering te-
genover. 
Bent u hulpbehoevend en krijgt u onder-
steuning van een familielid, buurvrouw, 
vriend of iemand anders? Doen zij dit 
langere tijd en onbetaald? En heeft uw 
mantelzorger wel een bedankje verdiend? 
Dan kunt u, als zorgvrager, voor uw man-
telzorger een blijk van waardering aanvra-

gen bij het Kennis 
& Steunpunt Man-
telzorg van SWO 
Drimmelen. 
Voor het aanvragen 
van deze blijk van 
waardering gelden 
de volgende voor-
waarden:
- U bent een inwo-
ner van de gemeen-

te Drimmelen en u woont zelfstandig.
- U ontvangt ten minste 8 uur per week 
en langer dan 3 maanden mantelzorg. 
- Zonder de mantelzorger zou u niet zelf-
standig meer kunnen wonen.
- De mantelzorger is geregistreerd bij het 
Kennis & Steunpunt Mantelzorg Drimme-
len (SWO).
- U mag per jaar 1 blijk van waardering 
aanvragen bij de gemeente Drimmelen.
- De hoogte van  waardering is voor 2020 
vastgesteld op € 150,- per zorgvrager.
- De blijk van waardering is niet bedoeld 
voor volwassen huisgenoten die gebrui-
kelijke zorg verlenen aan hun huisgeno-
ten zoals stofzuigen, afwassen, de was of 
boodschappen doen.
- U kunt de mantelzorgwaardering aan-
vragen tot 1 december 2020.
Het Kennis & Steunpunt Mantelzorg ver-
zorgt namens de gemeente Drimmelen 
de mantelzorgwaardering. Ook voor in-
formatie, advies en ondersteuning kunnen 
mantelzorgers terecht bij het Kennis & 
Steunpunt Mantelzorg / SWO. Het for-
mulier kunt u opvragen bij het Kennis & 
Steunpunt Mantelzorg / SWO via www.
swodrimmelen.nl/mantelzorgwaardering. 
U kunt ook bellen naar 0162 451894 
(tussen 9.00 en 12.00 uur). U krijgt het 
formulier dan thuis gestuurd.
Uitslag fotowedstrijd Nacht van de 
Nacht

Eind oktober organiseerden wij een foto-
wedstrijd om aandacht te vragen voor de 
Nacht van de Nacht, een jaarlijks terugke-
rend evenement dat ons bewust wil ma-
ken van de hoeveelheid lichtvervuiling in 
Nederland. Want ’s nachts brandt in ons 
land veel - overbodig - licht. En dat kan 
wel een tandje minder. 
Wij ontvingen een aantal mooie inzen-
dingen. Het bleek een flinke uitdaging om 
een winnaar aan te wijzen. Zo lastig, dat 
we uiteindelijk besloten om alle deelne-
mers een attentie toe te sturen. Die ont-
vangen ze binnenkort in de brievenbus. 
Het belangrijkste van onze actie was om 
nog eens aandacht te vragen voor duur-
zaamheid en hoe we daar allemaal ons 
steentje aan kunnen bijdragen. Bijvoor-
beeld door ’s nachts buiten wat minder 
licht te branden of binnen de lampen uit 
te zetten in kamers waar niemand is. 
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Discriminatie melden
Discriminatie is het ongelijk behandelen 
van mensen op basis van persoonlijke 
kenmerken die er in die situatie niet toe 
doen. Zo kan iemand worden afgewezen 
voor een baan omdat zij een vrouw is, 
uitgescholden worden op straat omdat hij 
homo is of een discotheek niet worden 
binnengelaten vanwege zijn of haar huidskleur.
Inwoners van de gemeente Drimmelen die discriminatie erva-
ren, kunnen dit melden bij de onafhankelijke anti-discriminatie-
voorziening RADAR. De klachtbehandelaars van RADAR advi-
seren en ondersteunen personen en organisaties bij gevallen en 
gevoelens van discriminatie.
Het melden van discriminatie is belangrijk, want een discrimina-
tie-ervaring is zeer ingrijpend en u hoeft deze niet zomaar over 
uw kant te laten gaan. Of het nu gaat om discriminatie op ba-
sis van geloofsovertuiging, afkomst, sekse, seksuele gerichtheid, 
leeftijd of handicap/chronische ziekte: de klachtbehandelaars van 
RADAR zijn er voor u. Zij kunnen een luisterend oor bieden en 
mogelijk de situatie verbeteren. U kunt direct digitaal een mel-
ding doen van discriminatie via www.radar.nl/discriminatie-mel-
den.  Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.
radar.nl of bel 013-8200212.
Bent u positief getest op corona? Geef dit ook door aan 
de huisarts!

De GGD geeft positieve Covid-uitslagen niet door aan huisart-
sen. Het is wel belangrijk dat huisartsen dit weten. Zij kunnen 
dan kwetsbare patiënten beter begeleiden en helpen. De huis-
artsen houden bij waar de meest kwetsbare mensen zich bevin-
den. Zij kunnen als dat nodig is extra actie ondernemen, zodat 
iedereen de juiste zorg krijgt.
Video: Een restaurant hebben in tijden van corona
Als het kan, steun dan de on-
dernemers in de buurt en koop 
lokaal. Met die gedachte ging 
burgemeester Gert de Kok zijn 
bestelling afhalen bij een van de 
restaurants uit onze gemeente. 
De horeca maakt zware tijden 
door vanwege de tweede lock-
down - cafés zijn gesloten en res-
taurants mogen alleen afhaal- en 
bezorgmaaltijden aanbieden - dus 
wilde hij ook even weten hoe het gaat. Scan de QR-code of ga 
naar het Youtube kanaal van de gemeente Drimmelen om de 
video te bekijken.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Schansstraat 13 (4844 AR) (W-2020-0907): Het bou-
wen van een woning. Ingekomen d.d. 29-10-2020.
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Terheijden, Norbartstraat 1 (4844 CS) (W-2020-0909): Het ver-
groten van de woning. Ingekomen d.d. 31-10-2020.
Terheijden, Zeggelaan 16 (4844 SH) (W-2020-0915): Het wijzi-
gen van de kozijnen van de garage. Ingekomen d.d. 03-11-2020.
Terheijden, Schansstraat 16 (4844 AR) (W-2020-0919): Het kap-
pen van één boom. Ingekomen d.d. 02-11-2020.
Terheijden, Elzenhof 12 (4844 TA) (W-2020-0920): Het kappen 
van één boom. Ingekomen d.d. 04-11-2020. 
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Schansstraat 17 (4844 AR) (W-2020 0788): Het aan-
leggen van een warmtenet. Besluitdatum: 23-10-2020.
Terheijden, Rode Vaart 35 (4844VN ) (W-2020-0867): Het bou-
wen van een erker. Besluitdatum: 02-1-2020.
Ingekomen milieumeldingen (activiteitenbesluit):
Terheijden, Molenstraat 75 (4844 AM) (W-2020-0892): Het ver-
anderen van de inrichting. Ingekomen d.d. 22-10-2020.
Geweigerde omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Zeggelaan 31 (4844 SB) (W-2020 0737): Het aanleg-
gen van een in-/uitrit. Besluitdatum: 04-11-2020.
Verlengingsbesluit
Wagenberg, Wagenstraat 78 (4845 CX) (W-2020-0808): Om-
gevingsvergunning voor het verbreden van de bedrijfsvoering. 
Besluit d.d. 03-11-2020.
Bekendmaking gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben be-
sloten om door middel van de plaatsing van het bord E06 van 
bijlage I van het RVV 1990, en onderbord met kentekenaandui-
ding 80-RK-XF, de algemene gehandicaptenparkeerplaats voor 
huisnummer 74 aan de Zeggelaan in Terheijden aan te wijzen als 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
Tijdelijke verkeersmaatregel 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij toestem-
ming hebben gegeven:
- tot het afsluiten van de Dorpsstraat in Wagenberg (ter hoogte 
van huisnummer 45 - kruising met de Postweg) van 16 t/m 27 
november 2020 of zoveel korter of langer dan nodig is voor het 
woonrijp maken van de Postduifstraat. 
- tot het tijdelijk opheffen van het éénrichtingsverkeer van de 
Postweg in Wagenberg.
- er wordt een omleiding ingesteld.
DORPSGERICHT  WERKEN

Dorpsgericht werken gaat om 
het bevorderen van leefbaar-
heid, veiligheid en sociale be-
trokkenheid. Hiervoor werkt 

de coördinator dorpsgericht werken samen met bewoners, wo-
ningcorporaties, politie en straathoekwerker. Wilt u ook bijdra-
gen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 140162 of 
llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen via twitter: 
@LilianDrimmelen.  
Wilt u bijdragen aan de veiligheid in uw buurt? Meld u 
dan aan voor Alert Drimmelen

Alert Drimmelen is het gebruik van een 
WhatsApp-groep door buurtbewoners 
om elkaar en de politie te informeren bij 
verdachte situaties.  Als u (of uw buurtge-
noot) een verdacht persoon of voertuig 
signaleert, dan meldt u dat bij de politie. 
Bij heterdaad via 112, in andere gevallen 
via 0900 8844. Daarna stuurt u een app-

berichtje naar de groep. Op deze manier kunt u met elkaar alert 
zijn op wat er in de straat/buurt gebeurt.
Bent u nog geen lid? Meld u dan aan via www.alertdrimmelen.nl 
bij de juiste straat.

       FYSIOTHERAPIE 

Ik help en ondersteun u
graag!

 
Liesbeth Flipsen

Rondom de Toren wordt bezorgd op 
woensdag of donderdag.

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

of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer vermelden.

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

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
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