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Zie de maan schijnt.....
Deze prachtige foto is gemaakt door Marjo Diepstraten.

Meer mooie foto’s op bladzijde 4 en 24.
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ATTJE KUIKEN,  JOKE BRUIJS EN 
CHRISTEL DE LAAT BIJ SPRAAKVERMAAK

Spraakvermaak sluit op zondag 13 de-
cember dit bijzonder jaar af met een vol 
en gevarieerd programma. Vrouwen voeren 
in deze editie de boventoon: Tweede Ka-
merlid Attje Kuiken (PvdA), zangeres, ac-
trice en theaterdier Joke Bruijs, Brabantse 
presentatrice en cabaretier Christel de Laat 
en zangeres Roos Busio. 

Attje
Attje Kuiken (foto PvdA) heeft er nog steeds 
lol in, vertelde ze afgelopen zomer in het AD. 
De Bredase is al 14 jaar lid van de Tweede 
Kamer en daarmee een van de langstzitten-
de Kamerleden. Gevleugelde uitspraak van 
haar: ‘Niets komt je aanwaaien’. PvdA en 
Groen Links hebben al aangegeven dat ze na 
de Tweede Kamerverkiezingen (in maart vol-
gend jaar) alleen samen in een nieuw kabinet 
stappen.  Wat zijn de kansen voor deze progressieve partijen?
Joke

Joke Bruijs (foto Mark Uijl) is al een leven 
lang te zien en te horen in theaters en op 
radio en tv. De waslijst aan optredens en 
voorstellingen is indrukwekkend. Om er 
een paar uit te lichten: theatershows met 
André van Duin, cabaret met Don Quishoc-
king, Mini & Maxi en De Mounties, musicals 
als Kaat Mossel en Mooi Katendrecht. En ze 
speelde Nel Kooiman in de TV-serie ‘Toen 
was geluk heel gewoon’, waarin ze met o.a. 

Gerard Cox de alledaagse werkelijkheid van de jaren vijftig en 
zestig vorm gaf. Kortom: een Rotterdamse zangeres en actrice 
met een verhaal. 
Christel
Christel de Laat (foto Tien Mureau), 
onze Bourgondische Brabantse comé-
dienne, is op 13 december columnist. 
In maart 2019 stond ze al eens op het 
Spraakvermaakpodium en had meteen 
de zaal aan haar voeten. Met het suc-
cesvolle programma ‘Zijn daar nog vra-
gen over?’ toerde ze langs de theaters 
en zodra de zalen weer open gaan, pakt ze de draad weer op. 
Bij Omroep Brabant presenteert Christel o.a. ‘De Brabant Quiz’ 
en elk voorjaar ‘Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje’.
Roos

Zangeres Roos Busio komt uit een muzikale 
familie. Bijna heel de familie Busio zingt of 
bespeelt een instrument. Roos sloot dit jaar 
de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpver-
lening af bij Avans Hogeschool en werkt nu 
bij Sozo Zorg als begeleider specifieke doel-
groepen. Haar muzikale opleiding kreeg ze 
bij Eveline van Wijk. 

Tim, Wouter en Leon
Tim Simons (VVD-fractievoorzitter in Drimmelen) is als gast-
presentator de rechterhand van Dik van Beest. Wouter van 
Bekhoven uit Terheijden en Leon van Dongen uit Made werken 
in coronatijden thuis en spelen samen de thuiswerkquiz. Hun 
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werkplek is resp. het Ministerie van Justitie in Den Haag en de 
gemeente Geertruidenberg. Mirjam Schrauwen en Wim Smet-
sers gingen met camera en microfoon naar Emmaus in Lange-
weg.  Vóór Mix het slotlied inzet kijkt Dik van Beest vooruit naar 
2021: hoe gaat Spraakvermaak verder in het nieuwe jaar? 
Spraakvermaak bij u thuis en Ons Thuis
Seizoenkaarthouders krijgen automatisch op woensdag 9 decem-
ber een link en een uniek wachtwoord per e-mail toegestuurd 
met uitleg over de te volgen stappen. Niet-seizoenkaarthouders 
kunnen op de startpagina van www.spraakvermaak.nl onder een 
aparte knop ook een code aanschaffen (€ 2,50 per aflevering, te 
betalen via iDEAL) en krijgen daarna automatisch een link en 
een uniek wachtwoord per e-mail toegestuurd. Op zondag 13 
december kunt u vanaf 14.00 uur inloggen voor de 83e editie, 
het programma start zoals altijd om 14.30 uur. 
Zie ook www.spraakvermaak.nl.

OPEN ROAD SESSIONS PRESENTEERT 
HIDDEN X-MAS DELUXE  

Het is intussen een traditie, aange-
zien Hidden X-Mas Deluxe alweer 
voor de vierde keer op donder-
dag 17 december 2020 een 
kerstshow zal geven, echter van-
wege corona dit jaar helaas zon-
der een buitenlandse gast-vocalis-
te. Ook dit jaar zullen zij de don-

kere dagen voor Kerstmis verlicht inzetten met een sfeervolle 
portie Americana in het Witte Kerkje in  Terheijden.
Nederlands leukste altcountryband Hidden Agenda Deluxe zal 
putten uit eigen repertoire en rootsy kerstgevoelige songs die 
helemaal passen in de winterse kerstsfeer.  Wij zijn ervan over-
tuigd dat de 2020 editie van Hidden X-mas Deluxe een even 
groot feest gaat worden als de voorgaande edities en dat alle 
bezoekers na afloop van de show ondanks corona met kerst-
sterren in de ogen de winternacht weer in zullen gaan.
De band bestaat uit twee internationaal gelauwerde sin-
ger-songwriters BJ Baartmans en Eric de Vries, drummer Sjoerd 
van Bommel en bassist Gerald van Beuningen. In april 2016 
verscheen debuut-cd ‘Pan Alley Fever’. Hidden Agenda Deluxe 
werd in de recensies direct vergeleken met veelal Amerikaan-
se grootheden als The Band, The Allman Brothers, Crosby Stills 
Nash and  Young en anderen. Met drie zangers in de gelederen 
geen vreemde vergelijking. 
Natuurlijk staat naast het bieden van mooie concerten uw vei-
ligheid voorop. Dit betekent dat het Witte Kerkje hard heeft 
gewerkt aan een protocol dat in lijn is met de RIVM-richtlijnen. 
Dit heeft echter wel tot gevolg dat er minder bezoekers kunnen 
worden toegelaten tijdens de concerten. Om er toch voor te 
zorgen dat er zoveel mogelijk bezoekers de concerten kunnen 
bezoeken en om het nog enigszins rendabel te houden zullen er 
twee identieke optredens per avond worden gehouden.
Deze optredens vinden plaats van 19.30 - 20.45 uur en van 21.30 
- 22.45 uur. Aangezien wij maximaal 30 bezoekers per concert 
kunnen toelaten dienen de tickets voortaan online via de websi-
te www.openroadsessions.nl te worden besteld en betaald. Let 
er bij het bestellen op dat u de tickets voor de juiste tijd bestelt. 
U kunt online kaarten kopen voor alle concerten tot en met 
december 2020.  Voor de concerten vanaf 2021 zal de voorver-
koop later starten aangezien wij de ontwikkelingen omtrent het 
coronavirus verder willen afwachten. 
Meer informatie? Kijk op www.openroadsessions.nl en www.
facebook.com/openroadsessions.
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1. Jan Havermans
2. Elly Bloemendaal

3. Jori Thoor
4. Tamara de Peijper

5. Charlotte Morales Servranckx
6. Matthijs Suykerbuyk

7. Leny Peemen
8. Susan de Smit
9. Diana de Jager

10. Linda Robbertsen
11. Marianne Vermeulen

12. Frans Snoeren
13. Toos van Boxsel

14. Charlotte Morales Servranckx
Ria en Ad, veel geluk in jullie nieuwe woning!
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45 JAAR  THEECONCERTEN 
2020-2021
VIER dit mee met  VIER prachtige 
concerten 

Een jubileumjaar: 
45 jaar Theecon-
certen in het 
Witte Kerkje van 
Terheijden! 
Het blijft nog 
steeds een goede 
reden voor een 

feestelijke serie. En, zoals altijd, blijven we 
optimistisch en hebben we veel moois in 
petto. Hieronder onze plannen.
We zullen ons natuurlijk altijd strikt 
aan de corona-maatregelen van het 
RIVM houden. 
Op dit moment is dat maximaal 30 be-
zoekers bij een concert na reservering. 
We hebben deze richtlijn als uitgangspunt 
genomen (dus onder voorbehoud).
17 januari 2021, één concert: 15.30 
uur: Els van der Weij - saxofoon en 
Sophie van Dijk - harp.

Er bestaat 
weinig kans 
om de saxo-
foon en harp 
als combi-
natie te ho-
ren. Els en 

Sophie zijn twee uitstekende musici. Els 
van der Weij hoorden we al in het Witte 
Kerkje, samen met het geweldige Artex 
Quartet.
7 februari 2021, één concert: 15.30 
uur: Elisabeth Schijns - 
Cello.
Elisabeth speelt de prach-
tige cello suites van Bach 
buiten de grote steden, 
vanwege het beperktere 
culturele aanbod daar.
Zondag 14 maart 2021, twee con-
certen: 14.00 en 16.00 uur: Leids Ba-
rok Ensemble LBE, met de solocellist 
Fred Edele.

Vuurwerk: 
verboden! 
Vuurwerk 
mag dan 
wel verbo-
den zijn,
maar tij-
dens het 

derde concert van de jubileumserie zal 
feestelijk ‘strijkers-vuurwerk’ te horen zijn.  
Zondag 25 april 2021, twee concer-
ten: 14.00 en 16.00 uur: Olga Vocal 
Ensemble
Dit uitzonderlijke mannenkwintet, het 
Olga Vocal Ensemble, hoorden we bij 

Podium  Witteman.
Als er geen reisrestricties voor het vlie-
gen zijn voor de twee zangers uit IJsland, 
is de afspraak gemaakt.
Locatie: Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, 
Terheijden
Entreeprijs: Bij een abonnement € 10,- 
per concert. Losse plaatsen à € 12,- kun-
nen alleen gereserveerd worden als er 
naast de abonnementen nog plaatsen be-
schikbaar zijn of komen binnen het toe-
gestane aantal. Een wachtlijst wordt aan-
gelegd, zodat beschikbare plaatsen t.z.t. 
toegewezen kunnen worden.
Extra bijdrage
De kosten voor een concert, o.a. musici 
en kerkhuur, blijven dezelfde, de inkom-
sten zijn beduidend lager.  Uw (gulle) bij-
drage bij de uitgang en/of via de bank 
is zeer welkom!
Abonnementen snel aanschaffen, na beta-
ling is reservering geldig. Reserveren is 
noodzakelijk!
Abonnement 4 concerten
We verkopen dit seizoen i.v.m. de coro-
na-maatregelen maximaal 30 abonne-
menten voor de vier concerten à 
€ 40,-. Een abonnement geeft recht op 
een plaats bij alle concerten. 
Let op: bij reservering gelijk aangeven 
voor welk tijdstip op 14 maart en 25 april 
wordt gereserveerd: 14.00 of 16.00 uur.
Twee-concertenkaart: 14 maart en 
25 april
Als alle 30 abonnementen voor vier con-
certen verkocht zijn, kunnen we voor de 
concerten met twee aanvangstijden, ook 
nog 30 ‘twee-concertenkaarten’ aan-
bieden à € 20,-.
Reserveren en betalen
Alle reserveringen worden vooraf per 
bank betaald. De reservering is pas na be-
taling geldig.
Reserveren bij de Stg. Theeconcer-
ten Witte Kerkje Terheijden: Liefst 
per e-mail via  theeconcerten.witte-
kerkje@ziggo.nl of via onze website 
ConcertenWitteKerkje.com/contact. 
Telefoon: 076-593 1177 (Agaath), 076-
593 4434 (Babs).
Bank: Entree tijdig overmaken op IBAN: 
NL92 RABO 0305 7899 29, t.n.v. Stg. 
Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden. 
Bij betaling s.v.p. vermelden: aantal, 

aanvangstijd op 14-03 en 25-04, naam, 
emailadres en telefoonnummer.
Informatie
Per e-mail: theeconcerten.wittekerk-
je@ziggo.nl 
Website theeconcerten:  Concerten-
WitteKerkje.com, concertenwittekerkje.
com/concerten-2020-2021
Facebook:  www.facebook.com/Thee 
concertenTerheijden
Wij hebben heel veel zin in de prachti-
ge concerten en nu maar hopen dat alles 
volgens planning door kan gaan, zodat we 
zoveel mogelijk muziekliefhebbers in het 
Witte Kerkje mogen ontmoeten. 

SAMEN ORGANISEERT 
KERSTINLOOP 
in het  Witte Kerkje

Omdat er juist nu zo-
veel behoefte is om 
samen te komen en 
omdat het bij ons kan, 
nodigen we u graag uit 
om in de kerstsfeer te 

komen in het Witte Kerkje, op vrijdag 
18 december.
In verband met corona is het programma 
anders dan normaal. Vorige jaren kwa-
men we vooral bij elkaar om elkaar te 
ontmoeten, met elkaar te kletsen en een 
drankje en hapje te doen. Dit jaar zal er 
een programma zijn om te kijken en te 
luisteren.
De kerk is extra gezellig versierd en de 
avond zal in het teken staan van warmte, 
gezelligheid en SA-
MEN zijn. Uiteraard 
alles volgens de co-
rona regels. Het pro-
gramma is van 19.30 
tot 20.45 uur.
In verband met coro-
na zijn er maximaal 
30 plaatsen beschik-
baar en moet u zich 
verplicht vooraf aanmelden. Dit kan via 
een mail naar welkom@sameninhetwit-
tekerkje.nl of bellen naar 06 52046806. Bij 
veel aanmeldingen zal er een extra avond 
worden georganiseerd op maandag 21 
december.  We hopen u te ontmoeten.
Data andere bijeenkomsten in de-
cember:
7 december: een goed gesprek met diep-
gang om 19.30 uur;
11 december: een goed gesprek met 
diepgang om 9.30 uur;
14 december: reflectie-/stilteavond om 
19.30 uur.
Graag vooraf aanmelden via welkom@
sameninhetwittekerkje.nl.   
Edwin  Vonk 
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HARMONIE  “ONZE VRIJE UREN” HOUDT 
EEN ,,KERMESSE D’ETÉ”

In het zwierig geschreven verslag van secretaris Waelput, die on-
derwijzer was aan de jongensschool, staat een mooie gebeurte-
nis in Wagenberg in 1928 uitgebreid beschreven. Eind 1927 was 
het idee ontstaan om in het voorjaar van 1928 een “Kermesse 
d’été” te organiseren ten bate van de vereniging. En ook wilde 
men de nieuwe pastoor Oomen benoemen tot “ere-voorzit-
ter”. Die wilde dit aanbod aanvaarden als “de fanfare R.K. werd”. 
Daartoe werd besloten en de pastoor was op de eerstvolgende 
vergadering aanwezig. De kermis werd vervolgens geregeld met 
kermisexploitanten voor het weekend van Hemelvaart 1928.
De volgende kermisattracties kwamen: een luchtschommel, 
zweefmolen en draaimolen. Niet ontbreken mochten de beken-
de snoepkraam (“suikerwerkkraam”) van  Van Gastel uit Ter-

heijden en een “ijsco-tent”. En wat vroeger niet ongebruikelijk 
was, was de aanwezigheid van een fotograaf, “de snelfotograaf” 
genoemd. Voor “de consumptie-tent” zorgde de Wagenbergse 
brouwer Andr. v.d. Reijt. 
Op donderdag 17 mei, Hemelvaartsdag, en de daaropvolgende 
zondag was het dus zomerkermis, die werd gehouden op de wei 
van  Ant. Wijne. Die stelde zijn weiland achter het Patronaat (nu 
Brouwerijstraat 1A t/m H) gratis beschikbaar.
Er stonden ook eigen leden op de kermis en wel met “een koek-
kraam, het hoofd van Jut, een tombola zonder nieten (dus altijd 
prijs), een tent van Jan van Steen, en een sigaren- & taartjes-
kraam”. Een tiental zusterverenigingen uit de omtrek kwamen 
de kermis muzikaal opluisteren en mochten strijden om een 
geldprijs. Zij werden begeleid en beoordeeld door het 16 leden 
tellende Eere-comité” van OVU.
Secretaris Waelput dankte in zijn uitgebreid verslag:  “Allen, Be-
stuur en werkende leden van de Kath. Fanfare O.V.U., leden van 
het Eere/comité, jongens der tooneelvereniging enz., hebben in 
de voorbije dagen geijverd om het feest zoo groots mogelijk, 
leutig en financieel goed te doen slagen.” Hij schreef ook een 
woord van “Dank aan de dorpsveldwachter den Weled. Heer J. 
Verhoeven en Collega´s die tijdens de feesten voor een goede 
orde hebben zorg gedragen. Dat geen enkele wanklank werd 
gehoord is hiervan wel ´t bewijs”. Een grote foto met leden, 
bestuur, jonge muzikanten en erecomité, onder een hoge half-
ronde tent, is bewaard gebleven bij een bestuurslid van toen: 
meester Mouwen.
De verenigingskas bleek ook bijzonder goed gespekt met maar 

EN  TOEN GEBEURDE....
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liefst ƒ 958,36½ (toen een heel grote som 
geld). Secretaris Waelput eindigde zijn 
verslag op 29 mei 1928 met een warm 
dankwoord aan de Wagenbergse bevol-
king: “Laat ik eindigen met te zeggen: Ge-
heel Wagenberg, oud en jong, rijk en arm, 
heeft met zijn populair Muziekgezelschap 
feest gevierd, zóó dat zelf het komende 
geslacht nog met graagte zal spreken over 
de grootsche “Kermesse d’été” door de 
Kath. Fanfare O.V.U. eens op zoo ‘n luis-
terrijke wijze in eendrachtige samenwer-
king met alle Wagenbergenaren gevierd.”
Hierover is eerder geschreven in “Ker-
misboek van ‘De Vlasselt’ met veel ker-
misfoto’s van onze leden” (2006 nr. 112).
Johan van  der Made

VERGOEDING  VOOR 
BRILLEN
 

Het jaar is 
weer bijna 
voorbij. En 

wàt voor jaar! Het begon met openge-
broken straten voor een nieuw riool, 
maar waarschijnlijk is iedereen dat weer 
vergeten door de ontwrichtende corona. 
Het leven op slot. Door alles wat je leuk 
vindt om te doen, gaat een dikke streep. 
Door te roeien met de riemen die we 
wèl hebben, proberen we het zo leuk mo-
gelijk te hebben en toch onszelf en elkaar 
zo goed mogelijk te beschermen. 
En over iets leuks gesproken: de brillen-

vergoeding van uw ziektekostenverze-
kering mag niet uit het oog verloren ra-
ken! Nu bijna ongemerkt het einde van 
het jaar nadert is, rijst de vraag of u uw 
vergoeding al gebruikt heeft. Afhankelijk 
van uw verzekering kunt u uw bril vol-
ledig vergoed krijgen per kalenderjaar! 
Dat mag u toch niet laten ontsnappen. Bij 
‘Toptiekske zouden we dat uiteraard erg 
zonde vinden. Wanneer u bij ‘Toptiekske 
een bril aanschaft, verzorgen wij de ver-
goeding. Deze zal gelijk van het totaalbe-
drag worden afgetrokken. Geen omkijken 
meer naar dus. Om optimaal te kunnen 
profiteren, heeft u nog een maand de tijd 
om uw vergoeding te verzilveren. Weet u 
niet precies of u nog recht heeft op ver-
goeding, ook dat kunnen we voor u na-
kijken. 

Vanaf 5 december geeft ‘Toptiekske u fi-
nancieel een extra duwtje in de rug. Of 
u nu wel of geen ziektekostenvergoeding 
krijgt; wij geven tot en met 31december 
kerstballenkorting op een complete 
bril. Kies een bril, kies een bal en krijg 
korting! Dat is mooi toch? Helaas geldt 
deze korting niet voor onze ToppieCol-
lectie, maar dan blijft er nog steeds een 
heleboel over om uit te kiezen!
U bent van harte welkom om onze col-
lectie te komen bekijken en passen,  on-
der genot van een kopje koffie en een 
gezellig praatje!
Tot ziens in onze winkel!

NIEUWBAKKEN POLITICUS
Samen Drimmelen

S van: Stel mijzelf even voor:  Ik ben Jen-
ny Pals-Roelands, 55 jaar en woon al bijna 
mijn hele leven in Made. Heel eventjes in 
Zevenbergschen Hoek gewoond, maar 
vlug terug naar de May.
A van:  Actief. Ik ben erg actief in het vrij-
willigerswerk. De meeste mensen noe-
men daarbij meteen de judo. Ik heb zelf 
vele jaren gejudood en ben nu begeleider 
van de wedstrijdgroep. Daarbij doe ik 
dan ook de wedstrijd-administratie. Ver-
der wandel ik in Made met de mensen 
van De Wijngaerd en in Lage Zwaluwe 
met de bewoners van De Ganshoek. Ook 
breng ik in het weekend eten rond bij De 
Wijngaerd. Of dat nog niet genoeg is zit ik 
ook nog in het bestuur van de gezelligste 
buurtvereniging ‘Het Kruispunt’.
M van: Mooie gezellige gemeente Drim-
melen. Ik wil mij dan ook gaan inzetten 
om Made gewoon lekker de May te laten, 
maar dat geldt natuurlijk ook voor de an-
dere dorpen. Elk dorp in onze gemeente 
Drimmelen moet zijn eigen charmes en 
uitstraling houden. Maar ook zijn eigen 
voorzieningen. Ik vind het belangrijk dat 
iedereen, ongeacht leeftijd, in zijn eigen 
dorp kan blijven wonen, als diegene dat 
wil.

POLITIEK

ZAKELIJK NIEUWS

Goed gekapt klaar voor de december Kerstballenkorting 
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E van: Eigenlijk nooit stil kunnen en willen zitten. Ben altijd wel 
bezig!
N van: Nu is het tijd om eens in de lokale politiek rond te kij-
ken. Een hele nieuwe uitdaging voor mij. Dit ga ik doen vanuit 
SAMEN Drimmelen, maar ook sámen met en voor de inwoners. 
Ik hoop dat wij samen een hoop mooie dingen kunnen gaan 
bereiken! 
Femke: “Wij zijn erg blij met Jenny! Een ‘nieuwbakken politicus’ 
die opstaat om onze gemeente Drimmelen nog mooier te ma-
ken, maar dan op de manier van SAMEN! Heel veel succes maar 
vooral heel veel plezier. Politiek kan ook leuk en gezellig zijn, 
daar houdt Jenny zeker van…..  Toi toi toi Jenny!”
Wil jij ook eens kennis maken met de lokale politiek, laat het 
ons weten. Mopperen kun je thuis ook.  Wil je iets bereiken, sta 
dan op en sluit aan. Sámen lukt het ons!

NIEUWS UIT HET OVERLEG

Het Wmo-Platform 
Drimmelen adviseert 
het college van burge-
meester en wethouders 

over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(Wmo).  Het Wmo-Platform komt iedere tweede woensdag van 
de maand in een openbare vergadering bijeen. 
Het Wmo-Platform zoekt mensen die geïnteresseerd zijn om 
lid te worden van het Platform, maar ook inwoners die inte-
resse hebben in de onderwerpen van de werkgroepen. Samen 
met hen kunnen we die onderwerpen verder uitwerken en bij 
de gemeente onder de aandacht brengen. De aanpak met een 
werkgroep is flexibel wat tijd en plaats betreft.
Tijdens de (digitale) vergadering van november kwamen o.a. de 
volgende onderwerpen ter sprake:
Verbeterproject Toegang
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil in samenwer-
king met diverse organisaties dit project starten. Zij wil aan de 
slag met het verder verbeteren van de toegang tot zorg en on-
dersteuning door een gemeente voor de burgers. Het gaat om 
vragen als: Hoe zorg je dat de ondersteuningsaanvragen eenvou-
diger en passender kunnen worden gemaakt? Met een project-
groep wordt gewerkt aan het bedenken en uitvoeren van ver-
beteringen. Het Wmo-Platform vindt het een goede zaak dat de 
gemeente zich heeft ingeschreven als deelnemer aan dit project.  
Leden Werkgroepen Laaggeletterden en Digitale Ge-
zondheid
Het Platform wil inwoners meer betrekken bij onderwerpen die 
actueel zijn. Op dit moment zijn er 2 werkgroepen aan de slag: 
een werkgroep Laaggeletterden die bekijkt wat beter kan  voor 
mensen die problemen hebben met lezen en het verwerken van 
informatie. De andere werkgroep wil meer weten over de mo-
gelijkheden voor Digitale Gezondheid. Dan kijkt men naar ver-
nieuwende producten en diensten die zorgen voor meer gemak 
en comfort in de thuissituatie.
Jeugdzorg  
Na de informatieavond van de gemeenteraad is er nu een uit-
voeringsplan en een werkplan Jeugd. De 19 projecten waarmee 
de gemeente meer maatwerk wil leveren werden besproken. 
Tevens wil de gemeente de kosten voor de jeugdzorg beter 
gaan “bewaken”. Het  Wmo-Platform is bevreesd dat die ge-
plande kostenbeheersing ten koste van deze zorg zou kunnen 
gaan. Het Platform vraagt opnieuw aandacht voor de opzet van 
een cliëntenpanel binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

VAN  ALLES  WAT
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Indienen onderwerpen voor Jaarplan
In overleg wordt  een Wmo-Platform-
jaarplan opgesteld van  “aan te pakken” 
onderwerpen. Het Platform vraagt ook 
aan inwoners aan te geven aan welk on-
derwerp het Wmo-Platform het komend 

kalenderjaar in hun ogen extra aandacht zou moeten gaan be-
steden.
Vragen of opmerkingen over deze informatie? 
Reageren kan naar het Wmo-Platform Drimmelen: email:  jca-
broos@planet.nl.  tel.: 06-51055721, website: www.wmoplat-
formdrimmelen.nl 

POPKOOR SWITCH BLIJ  VERRAST IN 
CORONATIJDEN

Wat waren we verrast om dit 
jaar weer een cheque van de 
Rabobank Amerstreek te mo-
gen ontvangen! Als bestuur 
van dit popkoor wil je dat je 

leden lekker kunnen zingen en daarom proberen we de con-
tributie zo laagdrempelig mogelijk te houden. Maar we maken 
natuurlijk ook de nodige kosten voor o.a. de dirigent en pia-
niste, de huur van de repetitieruimte bij Fuse, de eigen piano 
en (geluids)materialen. Gelukkig hebben de drummer en beide 
gitaristen ieder hun eigen instrumenten. 
Met een eerdere cheque van de Rabobank hebben we o.a. een 
aantal hoge krukken kunnen aanschaffen voor leden die niet zo 
lang kunnen staan tijdens een repetitie of optreden. Nu zijn we 
door de coronapandemie in een bizarre tijd beland, waardoor 
we naar een andere repetitielocatie moesten verhuizen vanwe-
ge betere ventilatiemogelijkheden. En zowel in het voorjaar als 
momenteel hebben we helaas onze repetities moeten stilleggen 
om de risico’s op besmettingen zoveel mogelijk te beperken. En 
dat terwijl een groot deel van de kosten gewoon doorlopen. 

En dan is de cheque 
van de Rabobank met 
het mooie bedrag van 
€ 324,44 een hele fijne 
welkome aanvulling!
Graag maken we van 
de gelegenheid gebruik 
om de leden en andere 

stemmers hartelijk te bedanken voor hun stem! En natuurlijk 
bedanken we de Rabobank Amerstreek van harte!

RABO CLUBSUPPORT ACTIE 

Hierbij willen wij de Rabobank en iedereen die 
een stem heeft uitgebracht op ons hartelijk dan-
ken. Het heeft het mooie bedrag van € 590,19 
opgeleverd.
Heemkundekring De Vlasselt
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WIJ DOEN MEE! U OOK?
De Nationale Muziekloterij 

Muziekvereniging Harmonie Terheijden 
doet mee aan de “Nationale Muzieklo-
terij”. Deze goede doelen loterij is een 
nieuwe manier om onze vereniging, maar 
juist ook muziek in het algemeen, meer 
toekomst te geven. En daar worden wij 
natuurlijk heel enthousiast van!
Als muziekvereniging ondersteunen wij 
veel jaarlijkse activiteiten binnen onze 
gemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan 
onze activiteiten en evenementen zoals 
het brengen van serenades aan 50- en 
60-jarige huwelijksparen, Koningsdag, 
Dodenherdenking, Dauwtrappen, diverse 
toegankelijke concerten zoals het afslui-
tingsconcert aan het eind van het seizoen, 
concerten door het jaar heen en eens in 
de ongeveer 5 jaar een groot galaconcert.
Jaarlijks stimuleren wij initiatieven om 
(jonge) muzikanten te ontwikkelen, en dit 
willen we graag nog jaren blijven doen. 
Muziek is tenslotte onderdeel van ons 
cultureel erfgoed en we willen dit graag 
aan de volgende generaties blijven door-
geven. Dit vraagt van onze vereniging een 
flinke investering. Die doen we natuurlijk 
graag, maar dit kunnen we niet alleen.
Om die reden doen we dan ook mee.  We 
bewandelen nieuwe wegen door er sa-
men met de Muziekloterij voor te zorgen 
dat de zekerheid van het voortbestaan 
van onze vereniging wordt vergroot. Dit 
hebben we nu als gevolg van de corona 
situatie juist extra hard nodig.
Wat gaat er nu gebeuren?

Het zou 
zo leuk 
zijn als 
ook u 
meedoet! 
A l l e r -

eerst omdat dit onze muziekvereniging 
toekomstbestendiger maakt: 50% van de 
opbrengst van deze pilot gaat namelijk di-
rect naar onze vereniging. Maar ook u als 
deelnemer maakt kans op leuke prijzen. 
Geen miljoenen knallers, maar beschei-
den prijzen. Op die manier wint onze ver-
eniging, maakt u kans prijzen te winnen 
en wint de muziek in zijn algemeenheid. 
Oftewel; een Triple win!
Wij vragen u als inwoner van ons dorp 
om ons te helpen om ook de voortzet-
ting van dit mooie initiatief een gemeen-
schappelijk succes te maken. 

Doe mee en....  “Geef toekomst muziek”.
Wilt u meespelen met deze loterij en 
onze muziekvereniging steunen? Ga dan 
naar www.muziekloterij.nl en klik op de 
button “Lot kopen”. Vul het online formu-
lier in en kies onze muziekvereniging als 
begunstigde en uw muzieklot(en) speelt/
spelen mee voor ons.
Heeft u vragen hierover of wilt u meer in-
formatie: neem dan contact op via info@
harmonieterheijden.nl.  Wij hopen dat wij 
op uw steun kunnen rekenen.
Rabo Clubkascampage 2020
Het bestuur en alle leden van onze mu-
ziekvereniging willen al degenen die hun 
stem hebben uitgebracht op onze ver-
eniging van harte bedanken voor het uit-
brengen van hun stem. Onze vereniging 
heeft op 10 november jl.de mooie bijdra-
ge van € 861,85 ontvangen van Rabobank 
Amerstreek. Rabo Clubkascampagne een 
prachtig initiatief voor al de verenigingen 
in ons mooie dorp. 

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drim-
melen 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. 
Vrijwilligers in beeld

Deze week staan de vele vrijwilligers in 
onze gemeente centraal, omdat de vrij-
williger dat verdient! Wist u dat ongeveer 
45% van alle bewoners regelmatig actief is 
als vrijwilliger? Wij laten u iedere 2 dagen 
een filmpje zien, waarin vrijwilligers aan 
het woord komen. Wie weet, misschien 
inspireren ze u.
Traais Energie Collectief deelt be-
spaarboxen uit

Maar liefst 800 Traaienaren hadden bij het 
TEC de gratis Energiebespaarbox aange-
vraagd. Op 28 november werd de box bij 
alle aanvragers vanaf 10 uur coronaproof 
bezorgd. In de box zitten verschillende 
producten waarmee je eenvoudig gas en 
elektriciteit kan besparen. Verder heeft 
het TEC  speciaal een boekje met veel 
tips gemaakt om eenvoudig energie te 
besparen. Wij namen een kijkje bij deze 
verrassende actie van het TEC.
Terugblik op Intocht Sinterklaas 2018

Ja hoor, Sinterklaas is in ons land! Helaas 
waren er dit jaar vanwege corona veel 
minder festiviteiten rondom het Sinter-
klaasfeest. En wat was het toch altijd ge-
zellig om met z’n allen zijn aankomst en 
verjaardag te vieren. Wij kijken dit jaar 
daarom nog even terug naar zijn aan-
komst in Drimmelen en Made in 2018. 
Hopelijk kunnen we er volgend jaar weer 
een spetterende viering van maken. 
Student Joost van de Velden expo-
seerde op de Dutch Design Week

Studenten van het Koning WiIlem I Col-
lege mochten hun ontwerpen aan het 
grote publiek tonen in het kader van de 
Dutch Design Week in Eindhoven. Hun 
werk werd geselecteerd door deskun-
dige jury’s. De Dutch Design Week, het 
internationale event waarbij design in alle 
facetten centraal staat, vond dit jaar voor-
namelijk online plaats. Wij gingen op be-
zoek bij Joost van der Velden in Made. Hij 
is student Media,  Art & Performance en 
één van zijn werken was geselecteerd in 
de categorie met het  thema Rethinking 
Plastic. Hij vertelt er meer over en laat 
ook een aantal andere werken zien.
Expositie Joost van Buul 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-
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zondere scheidings-
wand was er nu nog 
een reden om een 
bezoek te brengen: 
iedere twee weken 
exposeerde een lo-
kale kunstenaar in 
zaalgedeelte ‘De Abt’.  
Wij gingen er meer-
dere malen op be-
zoek en maakten daar een serie over. In deze laatste aflevering 
ziet en hoort u Beanne van Buul, echtgenote van wijlen Joost 
van Buul.  Zij vertelt over zijn bijzondere werken en zijn rei-
zen die tot vele foto’s leidden.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een 
enthousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor 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, cameramensen, editors, technici en redacteuren. 
Misschien iets voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring 
is niet nodig; wij leren het u graag. Onze contactgegevens vindt 
u op de website
www.omroepdrimmelen.nl.
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 / KPN, 
XS4ALL en Telfort kanaal 1476/ Telfort, Edutel, Fiber.nl en Stipte 
kanaal 2170. Uitzending gemist of kunt u ons thuis niet ontvan-
gen? Bezoek ons YouTube kanaal. De radiozender is 24 uur per 
dag te beluisteren via de kabel op 92.9 FM, het Ziggo radiokanaal 
917 / KPN, XS4ALL en Telfort kanaal 1176 / Telfort, Edutel, Fiber.
nl en Stipte kanaal 3180 , in de ether op 106.9 FM en natuurlijk 
ook online via de livestream. Volg ons ook op www.omroep-
drimmelen.nl en op Facebook.

IJSCLUB  TERHEIJDEN

Verkoopinfo
T/m 15 december zijn de seizoen-/
lidmaatschapskaarten 2020-2021 van 
IJsclub Terheijden à € 7,- weer te 
koop. Let op: vanaf dit jaar bij bak-
kerij Van Dongen, Hoofdstraat 15A, Terheijden EN bakkerij Van 
Dongen,  Wagenstraat 4, Wagenberg. Voor een doorlopend lid-
maatschap kijk je op www.ijsclubterheijden.nl. 
Overige informatie
Met de lidmaatschapskaart van IJsclub Terheijden heeft men 
bij voldoende ijsdikte (infolijn: 076 5931000 of www.ijsclub-
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terheijden.nl) en tijdens de aangegeven 
openingstijden gratis toegang tot de ijs-
baan. Kinderen tot en met 6 jaar hebben, 
mits onder begeleiding van een seizoen-
kaarthouder, gratis toegang (deze kinde-
ren hebben op dat moment dan dus geen 
lidmaatschapskaart nodig).
Voor niet-leden gelden voor komend sei-
zoen de navolgende dagdeelprijzen:
Tot en met 13 jaar: € 1,50 per dagdeel 
(middag of avond) op werkdagen; € 2,- 
per dagdeel (middag of avond) op zater-
dag en zondag.
14 jaar en ouder: € 4,- per dagdeel (mid-
dag of avond) op werkdagen; € 5,- per 
dagdeel (middag of avond) op zaterdag en 
zondag.
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 baanonder-
houd en of besloten evenementen.
Middag: 13.00 uur tot 17.15 uur.
Avond: 19.00 uur tot 22.00 uur.

WEEK  VAN DE  
VRIJWILLIGER

7 december is de landelijke dag van de 
vrijwilliger. 
In Drimmelen houden we de Week van 
de Vrijwilliger van 2 tot 9 december 
2020. Waarom: omdat vrijwilligers zo 
waardevol zijn en in deze coronatijd zo 
weinig zichtbaar hebben kunnen zijn. 
Wat gaan we doen: 
Met een werkgroep die bestaat uit meer-
dere vrijwilligersorganisaties gaan we heel 
veel aandacht geven aan vrijwilligerswerk 
in Drimmelen.  We willen vooral laten 
zien hoe leuk en fijn het is om actief te 
zijn als vrijwilliger en hoe divers en ver-
schillend dit kan zijn. 
Dit gaan we doen met: 
1. De weekmarkt woensdag 2 de-
cember in Made:  We beginnen met 
een aftrap op de weekmarkt in Made op 
woensdag 2 december.  Hier staan vrij-
willigersorganisaties om te vertellen en 
vragen te beantwoorden. 
2. Banner:  De speciaal gemaakt banner 
met foto’s van vrijwilligers wordt hier ge-
presenteerd. Deze is door vrijwilligersor-
ganisaties te gebruiken bij activiteiten en 
evenementen.
3. Omroep Drimmelen:
a.  T.V. interviews met vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties, deze worden in 

deze week uitge-
zonden.
b. Radio omroep; 
op de zondag-
middag tussen 
13.00 en 15.00 
uur worden 4 in-
terviews met vrij-
willigers en vrijwilligersorganisaties ge-
houden.  Deze worden later in de week 
herhaald. 
c.  Kabelkrant; deze week zal hier infor-
matie te lezen zijn over vrijwilligerswerk 
en zijn er vacatures te lezen.
4. Carillon:  Het Carillon gaat veel aan-
dacht geven aan vrijwilligerswerk met in-
terviews en foto’s. 
5. Een nieuwe digitale vacaturebank 
voor vrijwilligers: Het Vrijwilligers In-
formatie Punt lanceert een nieuwe di-
gitale vacaturebank, vrijwilligerswerk-
drimmelen.nl,  een mooie website waar 
organisaties hun vrijwilligers-vacatures 
plaatsen en mensen die vrijwilligerswerk  
zoeken zich in kunnen schrijven. 
Namens de werkgroep. 

ONTSTAAN,  VERVAL 
EN HERSTEL VAN DE 
EENDENKOOI 

Van de duizenden eendenkooien die ons 
land vroeger kende, zijn er ruim honderd 
over waarvan eentje in de binnenpolder 
aan de Schimmer in Terheijden.
Een eendenkooi, een middel om eenden 
te lokken en te vangen bestemd voor con-
sumptie, was een slim bedenksel zo ruim 
voor 1600. Volgens sommigen bedacht 
door Vlamingen, anderen wijzen naar de 
Engelsen maar verreweg de meeste kooi-
en waren in Hollandse gebieden te vin-
den. De eerste kooien in Terheijden zijn 
ergens in de zeventiende eeuw gebouwd, 
vermoedelijk in 1643.  Volgens gemeente-
lijke belastingkohier uit 1665 waren het 
er zeker twee en wellicht drie of zelfs 
meer. In 1693 stond een eendenkooi op 
naam van Nicolaas Pietersen Kerkhoff. 
Deze laatste is naar alle waarschijnlijkheid 
de nog overgebleven kooi in Terheijden, 
bekend als de achterste eendenkooi in de 
‘binnenpolder’ van Terheijden. 
Een eendenkooi (foto De Vlasselt) bestaat 
uit een zoetwaterplas omringd door een 
kooibos. De plas heeft één of meer zoge-
naamde vangpijpen, een smalle sloot met 
aan weerszijden schermen die uitmonden 
in een vanghokje. Overvliegende eenden 
worden gelokt met makke en stal eenden 
die de kooiker dagelijks voert. Met behulp 

van deze eenden en zijn kooikershondje 
lokt de kooiker de wilde eenden die in de 
kooiplas landen in één van de vangpijpen 
tot ze tegen de zogenaamde spiegel vlie-
gen. Dit is een schuingespannen net aan 
het einde van de pijp. De eenden vallen 
dan naar beneden en kruipen naar de eni-
ge uitweg die hen rest: het vanghok. De 
kooiker sluit het hok zodat de eenden ge-
vangen zitten. Tenslotte draait de kooiker 
de gevangen eenden de nek om en deze 
vinden daarna hun weg naar de handel, de 
poelier en tenslotte als gebraad in de pan.
In 1935 kwam er een einde aan het een-
denkooit i jd-
perk in Terheij-
den met Piet 
van Meel (foto 
De Vlasselt) als 
laatste kooiker. 
De natuur nam 
het bezit over 
van het terrein 
dat in verval 
raakte, dicht 
slibde en werd 
overwoekerd 
door struiken, 
planten en bomen. De kooi kwam in han-
den van Staatsbosbeheer die éénmaal de 
plas uitbaggerde en daar bleef het bij.  Het 
waren vogelkenners die in 1969 zich het 
lot van de verloren gegane eendenkooi 
aantrokken: De toen 45-jarige Ad Klop 

(foto De 
Stem) en
de des-
tijds 39-ja
rige Har-
ry van 
Vught. Zij 
vatten het
plan op 
om de 
oude een-
denkoo i 
te her-
stellen.
Niet met 
machines, 
maar met 

pure handkracht. Een schep en een krui-
wagen was hun gereedschap. Het werk 
werd door Klop vaak alleen gedaan, aan-
gemoedigd door Van Vugt en wat morele 

LEZERS IN DE PEN
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steun door anderen. Een klus waar Klop geen ophef over maak-
te. “Je steekt gewoon de spa in de grond, pakt die hap veenaarde 
en gooit hem weg. Dat is niets om zo’n heisa over te maken”. De 
helpende handen die Klop aanvankelijk kreeg verdwenen en Ad 
Klop bleef alleen achter. In 1991 overleed hij. 
Staatsbosbeheer beperkte zich daarna tot klein onderhoud 
en niet tot het herstel. Verder was er enige jaren een educa-
tief vogelringstation gevestigd. In 1993 ontfermde de natuur-
werkgroep ‘de eendenkooi’ van de Heemkundekring De Vlas-
selt uit Terheijden zich over het gebied. Deze groep herstelde 

één van de vier vangarmen, bracht de waterplas op orde en 
onderhoudt tot op de dag van vandaag de eendenkooi. Ver-
der verzorgt de werkgroep rondleidingen (foto Jan van Vliet). 
Bron: boekje Heemkundekring De Vlasselt over het ontstaan, 
verval en herstel van de eendenkooi in Terheijden, auteur Jan 
van Vliet.

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

Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 5 december 19.00 uur: Eucharistieviering. 2e ad-
vent. Voorganger: pastoor M. Lindeijer en kapelaan L. Ballester. 
Zaterdag 12 december 19.00 uur: Eucharistieviering. 3e ad-
vent. Extra collecte: kerstattentie-actie. Voorganger: kapelaan L. 
Ballester en mevr. A. Schoenmakers.
Mededelingen
Eerste communie: wie komt er meedoen?
Een van de mooiste cadeautjes die onze geloofstraditie kent, is 

KERKEN
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zelf ook een deelfeest van jewelste waar-
aan mensen veel plezier beleven: de eer-
ste heilige communie!
De eerste communievieringen die in het 
voorjaar niet door konden gaan, zullen 
dit voorjaar dan toch worden gehouden. 
Daarom werden niet alleen de kinderen 
die in de groepen 4 zitten uitgenodigd, 
maar ook de kinderen uit de groepen 5 
van de basisscholen van de Vijf Heiligen 
Parochie.  Aan de kinderen werd een 
brief meegegeven voor hun ouders waar-
op alle belangrijke informatie staat voor 
wie deel wil nemen aan het eerste com-
munieproject.
Bij deze wil de werkgroep Eerste Com-

munie Vijf Heiligen Parochie u onder de 
aandacht brengen dat er nog tijd is voor 
opgave, graag deze week.
U vindt meer informatie op de website 
van de Vijf Heiligen Parochie;  daar treft 
u ook het opgaveformulier aan. Papieren 
kwijtgeraakt? Stuur dan een mailtje naar 
info@naardekerk.nl en wij zorgen dat u 
een nieuw setje krijgt. 
Van harte welkom aan u als ouders en 
kinderen om deel te nemen aan het Eer-
ste Communieproject.
Werkgroep Eerste Communie VHP: San-
dra de Leeuw, 06 11951994 of pastoor 
Marc Lindeijer. 
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 vie-
ring. 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 ker-
kelijke ruimte: graag bij binnenkomst het 
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 gezondheids-
klachten. 
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Geef elkaar geen hand. Indien er communie wordt uitgereikt, 
gaat dit veilig. 
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is geopend op vrij-
dagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 076 5931216.  U kunt dan 
afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, een gesprek, 
opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzen enz.  In drin-
gende 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.

GEMEENTE IN HOGER BEROEP  TEGEN 
UITSPRAKEN ZONNEVELDEN
Het college van Drimmelen gaat in hoger 
beroep tegen de uitspraken van de recht-
bank over vijf vergunningaanvragen voor 
zonnevelden. De rechtbank heeft de beslui-
ten over vijf aanvragen vernietigd. Het col-
lege ziet voldoende aanleiding om met dit 
hoger beroep de besluiten te laten toetsen 
door de Raad van State.
Beroep
De gemeente verleende in oktober 2019 een vergunning aan 
de initiatiefnemers van zonneveld ‘De Bergen’ en weigerde on-
der meer 4 andere vergunningaanvragen. Tegen deze besluiten is 
beroep ingesteld bij de rechtbank. De rechtbank stelde vorige 
maand degenen die beroep aantekenden in het gelijk.
Samenhang
De gemeenteraad moet nu opnieuw besluiten nemen over deze 
vergunningsaanvragen. Het college legt hierover begin volgend 
jaar nieuwe voorstellen voor aan de raad.  Tegelijkertijd gaat het 
college in hoger beroep. Het college zal hierbij duidelijker mo-
tiveren waarom deze besluiten genomen zijn en ook de samen-
hang tussen de toegekende en de geweigerde vergunningaanvra-
gen toelichten en beter uitleggen.

Communicatie
De gemeente is op dit moment ook nog in gesprek met be-
trokkenen. Er is een verkennend gesprek gevoerd met een ver-
tegenwoordiger van de partijen die beroep in hadden gesteld. 
Het college bekijkt of er overeenstemming kan worden bereikt 
zonder verdere procedures bij een rechter.

GEMEENTE
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FASE 1  VERDUURZAMING 
GEMEENTEHUIS  AFGEROND
Warmtepompen en zonnepanelen zijn geplaatst

De verbouwing van het gemeentehuis van Drimmelen heeft 
momenteel al een aantal belangrijke mijlpalen bereikt. Zo zijn 
de warmtepompen geplaatst, liggen de zonnepanelen op het dak 
en zijn de bijbehorende aanpassingen uitgevoerd. Daarmee zijn 
al grote stappen gezet richting het einddoel van de verbouwing: 
bijdragen aan de energietransitie door verduurzaming van het 
gebouw.
Ambitie
De gemeente Drimmelen wil in 2040 energieneutraal zijn en 
vindt het belangrijk om daarin ook het goede voorbeeld te ge-
ven. De aanpassingen om het gemeentehuis te verduurzamen 
sluiten daar op aan. Het doel is om het energieverbruik en de 
CO2-uitstoot te verlagen, minder afhankelijk te zijn van fossiele 
energiebronnen en een beter intern klimaat te creëren. Naast 
de genoemde ambitie heeft de gemeente ook een wettelijke 
plicht om ervoor te zorgen dat alle overheidsgebouwen min-
stens energielabel C hebben in 2023.
Wethouder Harry Bakker (Bedrijfsvoering): “Fijn dat we in het 
gemeentehuis het goede voorbeeld kunnen geven en binnen het 
budget het comfort kunnen verbeteren én bijdragen aan de kli-
maatdoelstellingen!”

Vanuit de portefeuille ‘Energietransitie’ vult wethouder Jürgen 
Vissers aan: “Op die manier laten we bovendien zien dat we sa-
men met onze inwoners willen werken aan de energietransitie.”
243 zonnepanelen
De verbouwing bestaat uit twee fases. Deze zomer is de ver-
warmings-en koelinstallatie vervangen door warmtepompen en 
heeft het dak nieuwe dakbedekking gekregen met daarop 243 
zonnepanelen. Daarmee is de eerste fase nu afgerond. Begin 
2021 start fase twee. Dan wordt op een aantal plaatsen HR+++-
glas geplaatst en de zonwering verbeterd.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Waardebon kleine energiemaatregelen
Steeds meer inwoners gaan aan de slag met energiezuinig wo-
nen. In een energiezuinig huis woont u prettiger én heeft u een 
lagere energierekening. Daarnaast is energiebesparing beter 
voor het milieu. 
Maatregelen als isolatie of zonnepanelen hebben het meeste ef-
fect, maar vragen ook de grootste investering. Bent u daar nog 
niet aan toe? Met kleine maatregelen kunt u de eerste stappen 
zetten om energie te besparen. Denk aan tochtstrips, radiator-
folie en led-verlichting. 
De gemeente Drimmelen helpt u graag op weg om energie te 
besparen en stelt cadeaubonnen van € 44,- beschikbaar. Deze 
kunt u gebruiken in de webshop van het Regionaal Energieloket. 
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U kunt hier artikelen bestellen die uw huis direct energiezuini-
ger én comfortabeler maken.
Hoe werkt het?
• Ga naar www.regionaalenergieloket.nl en vul uw postcode in.
• Klik op ‘Vraag hier uw cadeaubon aan’.
• Vul uw gegevens in en u ontvangt de cadeaubon in uw e-mail.
• Ga naar webshop.regionaalenergieloket.nl en bestel uw pro-
ducten.
Heeft u vragen over het gebruik van de cadeaubon of over 
energie besparen in het algemeen? Neem dan contact op met 
het Regionaal Energieloket via projecten@regionaalenergielo-
ket.nl of via 088 525 4110.
Sinterklaas en corona
Bericht voor de jongste le-
zertjes en hun ouders:
De Sint Nicolaascomités 
van de gemeente Drimme-
len konden dit jaar helaas 
geen intocht van Sinterklaas 
organiseren vanwege de co-
ronamaatregelen. Kinderen 
konden hun tekeningen dit jaar dus niet aan Sinterklaas geven 
bij de intocht. Het Sinterklaasjournaal heeft bedacht dat de bur-
gemeesters de tekeningen van de kinderen uit hun gemeente 
kunnen verzamelen en aan de Sint kunnen geven. Burgemeester 
Gert de Kok helpt hier natuurlijk graag aan mee. Kijk hiervoor 
op de website van het Sinterklaasjournaal van de NTR (https://
sinterklaasjournaal.ntr.nl) of lees het bericht op 
de Facebookpagina van de gemeente Drimmelen   
(Facebook.com/drimmelengemeente).
Sinterklaas en zijn Pieten houden dit jaar ook 
afstand, net als iedereen. Het Sinterklaasfeest 
vieren we dit jaar thuis. We wensen alle grote en 
kleine Sinterklaasliefhebbers veel plezier met de 
voorbereidingen.  
Veilig rolstoelvervoer: wat verandert er op 1 januari 
Het vervoer van mensen in een rolstoel moet natuurlijk veilig 
gebeuren. Hoe we dit doen, staat in de Code Veilig Vervoer Rol-
stoelinzittenden (Code VVR). Om het vervoer nog veiliger te 
maken, veranderen de regels op 1 januari 2021. 
Wat betekent dit voor u? Blijft u tijdens het vervoer in de rol-

stoel zitten? Dan moet uw rolstoel van-
af 1 januari voldoen aan de ISO-norm 
(crashtest). Een geschikte rolstoel heeft 
een sticker met een haaksymbool. Deze 
sticker zit op de plaats waar de chauffeur 
de gordels vastmaakt. Zo weet de chauf-
feur dat hij/zij u veilig kan vervoeren.
Vanaf 1 januari mag de chauffeur u alleen 
nog in de rolstoel vervoeren als uw rol-

stoel geschikt is. Een ongeschikte rolstoel mag nog wel mee als 
bagage. U mag alleen niet in de rolstoel blijven zitten. Contro-
leer daarom of uw rolstoel een sticker met een haaksymbool 
heeft. Zit er geen sticker op uw rolstoel? Bel dan met het Soci-
aal loket op telefoonnummer 14 0162.
Let op: Fout in de afvalkalender
Helaas zit er een fout in de afvalka-
lender 2021. Het betreft de weken in 
de maanden januari en februari 2021 
waarin het afvalplastic (plastic, blik en 
drankenkartons) wordt ingezameld 
(oranje blokjes op de afvalkalender). 
De juiste inzamelingsweken voor het 
afvalplastic in de maanden januari en februari zijn week 1, week 

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

info@harmonieterheijden.nl
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3, week 5 en week 7.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Mr. Aalbersestraat 16 (4844 AW) (W-2020-0932): 
Het plaatsen van een dakterras. Ingekomen d.d. 11-11-2020. 
Wagenberg, Vogelstraat 29 (4845 PA) (W-2020-0949): Het bou-
wen van een garage / paardenstal. Ingekomen d.d. 18-11-2020.
Ingekomen milieumeldingen (activiteitenbesluit)
Wagenberg, Wildestraat 9 (4845 PK) (W-2020-0935): Het wijzi-
gen van een inrichting. Ingekomen d.d. 13-11-2020.
Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat zij de volgende besluiten hebben genomen: -  - Het intrekken 
van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op de Heiakker 
in Wagenberg door het verwijderen van het bord E6 (gehan-
dicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het RVV 1990 en on-
derbord met kenteken 65-RT-GR. Bovengenoemd besluit wordt 
uitgevoerd conform tekening.
- Door middel van de plaatsing van het bord E06 van bijlage I van 
het RVV 1990, en onderbord met kentekenaanduiding 80-RK-
XF, een parkeerplaats aan de Zeggelaan in Terheijden voor huis-
nummer 74 aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken;  bovengenoemd be-
sluit uit te voeren conform tekening.
Op de besluiten is de bezwaarschriftenprocedure van toepas-
sing.
DORPSGERICHT  WERKEN

Dorpsgericht werken gaat om het 
bevorderen van leefbaarheid, vei-
ligheid en sociale betrokkenheid. 

Hiervoor werkt de coördinator dorpsgericht werken samen 
met bewoners, woningcorporaties, politie en straathoekwerker. 
Wilt u ook bijdragen? Neem dan contact op met Lilian Lam-
brechts via 140162 of llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar 
ook volgen via twitter: @LilianDrimmelen.  
Vragenlijst: hoe voorkomen we samen eenzaamheid?
Het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de samenleving. 
Niet alleen voor de volksgezondheid en de economie, maar ook 
voor onze manier van leven. Het afstand houden, het verbod op 
grotere bijeenkomsten, sluiting van horeca en amusement. Het 
heeft allemaal invloed op ons welzijn. 
En het ziet er naar uit dat we nog langere tijd weinig mogen 
ondernemen en moeten leven met zo min mogelijk contacten. 
Dat is voor veel mensen een behoorlijke opgave en kan leiden 
tot een gevoel van eenzaamheid. 
De werkgroep die aandacht heeft voor eenzaamheid in de ge-
meente Drimmelen wil hierover graag in contact komen met 
inwoners. We horen graag van u wat voor u lastig is in deze 
periode of waar u voor de komende winter tegen opziet. Kunt 
u aangeven waar u behoefte aan heeft? 
Wij hebben daarom een kleine vragenlijst opgesteld. Aan de 
hand van de antwoorden op deze enquête willen we bekijken 
wat de mogelijkheden zijn om deze winter op een zo plezierig 
mogelijke manier door te komen. Heeft u hier zelf ideeën over 
en wilt u die met ons delen? Wij horen dat ook graag. U kunt 
denken aan acties die u zelf kunt doen, maar ook acties die met 
(onze) hulp georganiseerd kunnen worden.  

U zou ons ontzettend helpen als u onze 
vragenlijst zou willen invullen. Scan de 
QR-code met een QR-scanner op uw tele-
foon of tablet, of ga naar wijzijndrimmelen.
nl (onder het kopje ‘Denk mee, doe mee’).
Heeft u geen computer of neemt u de vra-
genlijst liever telefonisch door? Neem dan 
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telefonisch contact op met SWO Drim-
melen: 0162 451894.
Namens de werkgroep eenzaamheid 
Drimmelen
Webinar communicatie rondom 
eenzaamheid

Op dinsdag 8 december (13.00 - 15.00 
uur) geeft Alet Klarenbeek in het kader 
van het programma Een tegen Eenzaam-
heid een webinar, waar communicatie 
rondom het thema eenzaamheid centraal 
staat. 
• Het webinar is bedoeld voor professio-
nals die zich vanuit gemeentelijke over-
heid, zorg- en welzijn of maatschappelijke 
organisaties bezighouden met het voor-
komen van eenzaamheid.
• Het webinar geeft antwoord op uiteen-
lopende vragen. Hoe kom je bijvoorbeeld 
tot een compacte en haalbare doelstelling 
en boodschap, hoe benoem en bereik je 
optimaal je doelgroep en wat werkt dan 
wel en wat niet?
• Alet Klarenbeek deelt - als strateeg op 
het gebied van ouderencommunicatie 
en directeur van UP! - graag haar brede 
kennis en ervaring met u. Veel en divers 
beeldmateriaal passeert de revue: goede 
voorbeelden van campagnes naast mis-
sers, aangevuld met slimme tips over hoe 
het wél kan. 
• Na afloop van het webinar kunt u live 
online vragen stellen aan de presentator 
en ervaringen uitwisselen met andere 
aanwezigen.
Begin 2021 volgt een drietal interactieve 
workshops waarin onderdelen van het 
webinar verder worden verdiept, zoals 
communicatie in coronatijd, het opzetten 
van lokale campagnes en de kracht van 
een heldere strategie en concept.
Binnenkort volgt specifieke informatie en 
een inschrijflink. Wilt u zich nu alvast aan-
melden of heeft u behoefte aan meer in-
formatie? Mail naar Arnout Hagens (Pro-
jectleider Lokaal, Een tegen Eenzaamheid) 
am.hagens@minvws.nl of bel hem op 06 
21 10 19 44.

GEMEENTEN  ALTENA, 
DRIMMELEN EN GEER-
TRUIDENBERG SLUITEN 
NIEUWE  OVEREENKOMST 
VOOR HUISHOUDELIJKE 
ONDERSTEUNING

Wethouder Paula Jorritsma van gemeen-
te Altena, wethouder Lieke Schuitmaker 
van gemeente Drimmelen en wethouder 
Adriaan de Jongh van gemeente Geertrui-
denberg bekrachtigden op dinsdag 24 no-
vember tijdens een digitale bijeenkomst 
hun vernieuwde samenwerking met aan-
bieders van huishoudelijke ondersteuning. 
Met het tekenen van de nieuwe overeen-
komst is de continuïteit, kwaliteit en in-
novatie van de huishoudelijke ondersteu-
ning in de drie gemeenten verzekerd.

Samenwerking
De drie gemeenten werken samen om 
elkaar te versterken in het aanbieden 
van huishoudelijke ondersteuning. Op 
die manier willen ze de inwoners onder-
steunen om zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis te blijven wonen. Huishoudelijke 
ondersteuning betreft het schoon en op 
orde houden van het huishouden, zo-
als poetsen, bed verschonen, wassen en 
maaltijdverzorging. In bijzondere situaties 
betreft het ook de dagelijkse organisatie 
van het huishouden en de verzorging van 
kinderen. Wethouder Paula Jorritsma (Al-
tena):“Onze 3 gemeenten delen dezelfde 
visie dat de hulpvraag van de inwoner lei-
dend is bij welke vorm van ondersteuning 
wordt geboden. Met onze samenwerking 
versterken we elkaar én die visie om zo 
volhoudbare zorg te realiseren voor onze 
inwoners. Voor nu en in de toekomst!”

Belang van de ondersteuning
Huishoudelijke ondersteuning speelt een 
belangrijke rol in het leven van onze in-
woners. Wethouder Lieke Schuitmaker 
(Drimmelen): “Het stelt hen in staat thuis 
te blijven wonen én biedt ze vaste con-
tactmomenten met de hulp in huis. De 
hulp is onze ogen en oren ter plekke. 
Even een praatje, even checken of het 
nog goed gaat is heel belangrijk en ook 
zó waardevol voor onze inwoners. Daar-
naast kan de hulp aan de bel trekken als 
er andere problemen zijn op het gebied 
van zorg en welzijn, zodat we op tijd in 

actie kunnen komen als dat nodig is.”
Innovatie
Met het aangaan van deze nieuwe over-
eenkomst staat niet alleen de goede sa-
menwerking centraal. Ook de wens om 
te vernieuwen is een belangrijke pijler 
voor de komende jaren. Hoe houden we 
de kwaliteit goed en de dienst betaal-
baar? Met de stijgende zorgkosten wordt 
dat een steeds grotere uitdaging. Door in 
te zetten op samenwerking en innovatie 
proberen de gemeenten Altena, Drim-
melen en Geertruidenberg hier meer 
antwoorden op te krijgen. Denk bijvoor-
beeld aan de mogelijkheden die techni-
sche oplossingen in de toekomst kunnen 
bieden ter ondersteuning.
Aanbieders
Wethouder Adriaan de Jongh (Geertrui-
denberg):“We zijn verheugd dat alle ‘zit-
tende’ aanbieders getekend hebben en 
dat nieuwe aanbieders toetreden. Daar-
mee hebben we een schakel in de stevige 
keten om onze inwoners veilig en gezond 
langer thuis te laten wonen.”
De aanbieders die zich bij de nieuwe 
overeenkomst hebben aangesloten zijn: 
ActiefZorg, Zorgplein Maaswaarden, 
Tzorg, Poetszorg, Correct Groep, Impeg-
no, Thuiszorg Matilda, SWO Thuis, Het 
Hoge Veer, De Wijngaerd, DSO, Miep BV, 
Zorgu BV, Sozozorg en Kraamcentrum & 
Thuiszorgcentrum DAT.

De goede onderlinge samenwerking tus-
sen de gemeenten Altena, Drimmelen en 
Geertruidenberg wordt in de toekomst 
verder uitgebreid en versterkt met ande-
re aanbieders in de zorgketen. De nieuwe 
overeenkomst gaat in op 1 januari 2021. 
Doordat alle ‘zittende’ aanbieders het 
contract tekenden, kunnen cliënten in het 
nieuwe jaar rekenen op de ondersteuning 
die ze ook nu al krijgen.

DRIMMELEN  STAAT 
BORG  VOOR NIEUWE 
KLEEDACCOMMODATIE 
S.V. T.

Sportvereniging Voetbal Terheijden (S.V. 
Terheijden) is toe aan nieuwe kleedka-
mers en werkt al enige tijd aan de plan-
nen voor de vernieuwing daarvan. De ge-
meente Drimmelen biedt nu een helpen-
de hand om dat mogelijk te maken door 
middel van een borgstelling. Wethouder 
Harry Bakker (Sport): “Fijn dat we, voor 
deze bijna 100-jarige vereniging, de finan-
ciering voor de nieuwe kleedkamers rond 
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hebben gekregen. Hiermee kan S.V. Terheijden met goede voor-
zieningen de sportieve toekomst in!”

Sporten in Drimmelen
De gemeente Drimmelen vindt sport belangrijk en is trots op 
het rijke verenigingsleven binnen de gemeente. Daarbij vindt de 
gemeente het van belang om goed in contact te staan met de di-
verse verenigingen, zo ook met S.V. Terheijden, om de sportvel-
den en accommodaties in goede staat te laten verkeren. Eerder 
heeft de gemeente bijvoorbeeld ook al bij verschillende vereni-
gingen een kunstgrasveld aangelegd en subsidies verleend voor 
aanpassingen op het gebied van toegankelijkheid. In het voorjaar 
van 2019 heeft de gemeente daarnaast de 1/3e regeling* vastge-
steld om verenigingen financieel te helpen met investeringsplan-
nen voor de kleedaccommodaties.
Vernieuwing kleedkameraccommodatie
S.V. Terheijden koos voor nieuwbouw van de kleedkameraccom-
modatie, die ook ruimte biedt aan andere functies. In lijn met de 
eerder vastgestelde 1/3e regeling had de gemeente daar al een 

financiële bijdrage van ruim 2 ton voor toegezegd. De totale 
kosten voor het project zijn echter geschat op bijna 1 miljoen 
euro en de vereniging is daarom op zoek gegaan naar aanvul-
lende mogelijkheden om de nieuwbouw mogelijk te maken. De
investeringsbijdrage van de gemeente, een subsidie vanuit het 
ministerie van VWS, een lening van de BNG (Bank Nederlandse 
Gemeenten), een garantiestelling van Stichting Waarborgfonds 
Sport én natuurlijk een bijdrage vanuit de vereniging zelf maken 
de nieuwbouw nu mogelijk.
Borgstelling
De BNG stelde 
wel als een van de 
voorwaarden aan 
de lening een ga-
rantiestelling. De 
gemeente Drim-
melen heeft na 
een zorgvuldige 
afweging besloten 
het overgrote deel 
van die garantiestelling op zich te nemen. Het gaat daarbij om 
een garantiestelling voor een sportactiviteit met een wettelijke 
verplichting en een laag risicoprofiel voor de gemeente. Stich-
ting Waarborgfonds Sport neemt ook nog een gedeelte van de 
totale garantiestelling op zich.
De gemeente Drimmelen wenst S.V. Terheijden veel succes met 
de verdere uitvoering van de plannen en kijkt uit naar de rea-
lisatie van het nieuwe gebouw. De verwachting is dat er medio 
2021 gebruik gemaakt kan worden van het nieuwe kleedgebouw.
*de 1/3e regeling is een bekend en algemeen voorkomend subsi-
die-instrument in sportland (Breda, R’dam) en baseert zich op NOC/
NSF-normen met een kostprijs per m2.
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TOTAAL KARATE / SÖ-GÖ RYU STAGE
1e onder coronaregels

Karate-do SAN (Roosendaal) leraar en 
Hanshi TOtaal Karate Con Voermans 
(Etten-Leur) heeft afgelopen week in 
Terheijden een stage verzorgd in zijn 
ontwikkelde stijl TOtaal (Sö-gö)Karate. 
Jan  Vervoort, een van de karateleraren 
van Karate Vereniging Terheijden, heeft 
met Con afgesproken dat hij elke 3 

maanden een stage komt verzorgen. Op het programma stond 
het eerste DAN examen van TOtaal Karate Nederland.
Het gehele programma werd corona-proof op 1,5 meter afstand 
van elkaar doorgenomen, uitgelegd, maar ook doorleefd. Effec-
tief, efficiënt en creatief omgaan met de technieken. Waarbij aan 
het begin van de training veel aandacht was voor de uitvoering 
van de technieken, waar de logica en het kunnen toepassen per 
individu de persoonlijke aandacht kregen. Gaandeweg de trai-
ning werd steeds de nadruk gelegd op weerbaarheid en toepas-
baarheid, geen vormen in trainen die toch niet werken.

Aan het einde van de training het gevecht met jezelf, TOtaal 
vermoeid, toch 2 basis kata achter elkaar. Normaal zouden 15 
maal links en rechts op het trapkussen Mawashi Gedan, ofwel 
Low Kick gegeven worden. Nu waren het diverse korte sprint-
momenten, zodat de vermoeidheid hoog bleef. Toen de basis 
kata voor een 2e maal, vermoeid, maar met de volle inzet. En 
als afsluiting voor een ieder zijn hoge kata, die ook gevochten 
moest worden!
Met dank aan Karate Vereniging Terheijden Kevin Vervoort voor 
het organiseren en aan Max de Pijnier voor de ondersteuning.
Karate-do SAN heeft leden uit de volgende plaatsen: Bergen 
op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Oudenbosch, Breda, Hoeven, 
Rucphen, Prinsenbeek, Hoogerheide en Essen (Bel).
Agenda tip:
Vanaf heden in Etten-Leur: Bootcamp en Buitentraining karate 

(1,5 meter afstand).
Data nog niet bekend: 
TOtaal Karate Nederland scheidsrechter-cursus, open voor alle 
stijlen, stromingen en organisaties o.l.v. Rob Bos en Con.
TOtaal Karate Nederland Kata stage o.l.v. Remon Hartkamp 
(kata Sö-gö Shuto) en Con Voermans (zoek het gevecht in jezelf 
met de kata).
Info: Karate, privétrainingen, bootcamps, coaching: 06-24222772.

OP HET NIPPERTJE...

DONATEURSACTIE
U heeft al ruimhartig gedoneerd waarvoor onze dank. 

Met uw donaties stelt u ons in staat Rondom de Toren te 
blijven maken. Mocht het tot nu toe aan uw aandacht zijn ont-
snapt: u kunt uw donatie nog steeds overmaken op rekening-

nummer NL50RABO 0150 6933 11 ten name van Stg Rondom 
de Toren. Onder de donateurs verloten wij drie leuke attenties, 

de gelukkigen worden in de volgende Rondom de Toren be-
kend gemaakt. De ontvangen donaties tot en met 9 decem-

ber doen mee voor deze verloting. 
Namens het team van RdT hartelijk bedankt.

--------------------------------------------------------------------------
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.

Op woensdag 16 december verschijnt RdT 1050, 
het laatste nummer van 2020. 

Na de feestdagen gaan we weer vrolijk verder: Op 13 
januari komt er weer een nieuwe RdT uit. Kopij daarvoor 

kunt u aanleveren tot uiterlijk woensdag 6 januari.

ZOEK DE VERSCHILLEN



D’n Bleijk staat op zijn plaats! Gerard van Vugt maakte daar deze foto’s van.


