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DA GE BEDANKT ZEIT DÀ WITTE
HOUDOE EN BEDANKT!

Vooropgesteld dat niet ik als Prins Carnaval voorop zou gaan in
de polonaise, maar dat goede gezondheid dit jaar voorop moest
gaan, begon ik aan mijn laatste jaar!
11 jaar heb ik met veel plezier en enthousiasme genoten om
voorop te gaan in de Traaise leut. De 11 jaar zijn écht voorbij
gevlogen. Veel dank aan alle Traaise carnavalsvierders, de vele
GEZONDHEID
vrijwilligers, vrienden en anderen die de afgelopen 11 jaar wat
Algemeen noodnummer		
112
voor mij of het Traaise carnaval hebben gedaan. Samen met TCV
Huisartsenpost Oosterhout
0162 - 435 000
De Schraansers, en in het bijzonder veldwachter Co als trouwe rechterhand en de 2 voorzitters voor de nodige creativiteit,
Tandarts (buiten werktijden)
0162 - 424 024
zetten we als gehele groep het
Pastorale zorg			
06 - 514 900 11
Traaise carnaval op de kaart!
Bloedafname Terheijden		
Hoofdstraat 2
Zeker mijn gezin (Andrea, Gijs,
				
ma. - vr. van 8.30 - 10 u
Mirte en Sara) enorm bedankt
Bloedafname Wagenberg		
Dorpsstraat 58a
voor de support! Voor de
				
ma. en do. 9 - 10 u
steun, de schouderklopjes, de
Apotheek Terheijden		
076 - 593 4300
‘veren in mijn reet’, de nieuService apotheek Wagenberg
Dorpsstraat 58a
we vrienden die ik afgelopen
				
na contact apotheek Made
jaren heb gemaakt, de fees				
ma. - vr. 8.15 - 10 u
ten, de kritische noot, de leut,
Surplus Welzijn Terheijden		
Raadhuisstraat 2c
maar vooral jullie, de Traaise
				www.surpluswelzijn.nl
carnavalsvierders met de vele
Maatschappelijk werk		
076 - 502 7788
carnavalsfeesten, dank jullie wel; niet petje af, maar ‘steekje’ af,
spreekuur		
di. 9 - 10 u
letterlijk & figuurlijk!
Sociaal Raadslieden Werk		
076 - 502 7788
De dinsdagavond ga ik echt nooit meer vergeten! Na het uitspreekuur		
di. & do. 9.30 - 11 u
reiken van de ‘bovenste beste’ kwam het besef dat dit het dan
contact			sociaalraadslieden@		
wel zo’n beetje zou zijn…….tot 18 uur…. Hoe ongelooflijk
				surpluswelzijn.nl
fantastisch was de drive-bye met de hele carnavalsfamilie bij mij
Schuldhulpverlening		
076 - 502 7788
thuis op de stoep. Al die mensen die de moeite nemen om even
Juridisch spreekuur Terheijden
1e en 3e ma. 17 - 18 u
langs te komen en mooie woorden te spreken. De cadeauta				Raadhuisstraat 2c
fel werd een cadeauvloer van bloemen, biertjes, cadeaubonnen,
SWO				
0162 - 451 894
lieve kaarten en briefjes, pindakaaspotten, eieren, sanseveria’s,
POLITIE
bierpakketten, tekeningen, flessen wijn, dropjes, borrelplanken
Algemeen nummer		
112
en later nog aangevuld met een mooie puzzel van de vrouwkes,
Politie Zeeland/West-Brabant
0900 - 8844
een mooie fotolijst van de mannen en nog meer sterke drank!
				www.politie.nl
En ik was al zo verwend met een mooie gezinsfoto, een borrelWijkagenten			
L. Brooimans & D. Sjardijn
plank van de Braoipotte en een steek van Co.
GEMEENTE INFORMATIE
Park 1 Made T. 14 0162
Na de drive-bye ook nog naar Om				www.drimmelen.nl
roep Drimmelen waar ik opnieuw
WMO-loket			
ma. - vr. 9 - 12.30 u
verrast werd door de verschillende
				gemeente@drimmelen.nl
verenigingen van onze gemeente,
Milieustraat Terheijden		
076 - 593 4795
heel veel extra gasten en nog meer
openingstijden		
ma. - vr. 13 - 16 u, za 10 - 15 u
mooie woorden! Met als extra bijOphalen afval
Terheijden
groen: 03/03, grijs: 24/03
zonderheid ook nog ‘lid van verdienWagenberg
groen: 05/03, grijs: 26/03
ste’!
Ophalen oud papier		
13/03
Nu begrijp ik pas waar onze voorOphalen plastic
Terheijden 03/03 Wagenberg 05/03
zitter Marco al die tijd zo druk mee
OVERIGE
was. Enorm bedankt! Carnaval is ook
Bibliotheek Terheijden		
di.- wo.15 - 17 u, vr.15 - 19.30 u
Woonvizier			
0162 - 679 800
emotie en dat heb ik echt mogen er-
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varen dinsdagavond.
Ik kijk met een
enorm fijn en meer
dan voldaan gevoel
terug op deze carnaval en de afgelopen
11 jaar!
We hebben dit jaar
met de nodige creativiteit het Traais carnavalsgevoel bij veel mensen thuis gebracht.
We hebben elkaar gemist; niet samen carnavalle was heel apart!
Wai gaan veuruit blikken naar 2022 met een nieuwe prins en
met nieuw carnaval, samen op straat én in de kroeg!
Ik ben nog lang niet klaar met Traais carnaval, dus zeker tot
ziens in ons mooie Schraansersrijk. Alaaf!
Pieter Verdaasdonk, ‘oud’ Prins Pierre II

OPROEPEN
S.V.TERHEIJDEN DAT ZIJN WIJ!
Ondanks dat we op dit moment niet kunnen
voetballen, zitten we niet stil bij S.V. Terheijden.
We zijn op verschillende vlakken bezig om helemaal klaar te zijn voor wanneer we als vereniging weer volledig open mogen. We willen
een vereniging zijn voor alle inwoners van Terheijden en daarom kijken we ook naar nieuwe
voetbalvormen zoals Walking Football.
Onder het mom van “oude liefde roest niet” zoeken we mensen
die ouder zijn dan 60 en de liefde voor het voetbal nooit zijn
verloren! Voor hen is dit de kans om opnieuw de voetbalschoenen aan te trekken en een balletje te trappen bij S.V. Terheijden.
Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen binnen!
Voor meer informatie kijk op www.svterheijden.nl of stuur een
mail naar walkingfootball@svterheijden.nl.

WORD JIJ OOK VRIJWILLIGER?

Op www.vrijwilligerswerkdrimmelen.nl vind je alle actuele vacatures.
Voor organisaties: hier kun je zelf vacatures voor vrijwilligers
plaatsen.
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Voor vrijwilligers: hier kun je zoeken naar
mogelijkheden.
Wil je meer weten of een gesprek, laat
het weten. Email: vip@swodrimmelen.nl
en telefoon: 0162 451894.

Vrijwilligerswerk bij SWO:
Ben je sociaal en vind je wandelen
leuk?
Een vrouw van begin 60 jaar zoekt iemand die haar gezelschap wil houden. Bijvoorbeeld tijdens het wandelen met haar
hond. Ze heeft een lieve hond en wandelt
dan ongeveer 1 uur. Ze houdt van een
goed/filosofisch gesprek, maar heeft zelf
weinig contacten om dit mee te doen.

Vrijwilligerswerk bij Antonius Abt:
1.Yoga vrijwilliger
Ben je bekend met yoga en kun je mensen
hierbij zorgvuldig begeleiden? Bij het Antonius Abt willen we graag voor mensen
met dementie een aangepaste vorm van
yoga op gaan zetten met 2 tot 3 bewoners.
2. Biljart vrijwilliger
Vind je biljarten ook een heel fijn tijdverdrijf? Enkele bewoners van het Antonius
Abt vinden het fijn om te biljarten. Het is
voor hen prettig wanneer een vrijwilliger
hen daarbij wat ondersteunt als het nodig
is en er mede voor zorgt dat dit een prettige en ontspannende bezigheid is.
Goeie Kost!: een voedselcollectief in de
gemeente Drimmelen waar alleen maar
vrijwilligers alles regelen. Elke week worden biologische en natuurlijke producten
geleverd. Alle vrijwilligers voelen zich betrokken bij biologisch voedsel en willen
meehelpen om dit voor bewoners mogelijk en betaalbaar te kunnen kopen.
Vacatures voor vrijwilligers bij
Goeie Kost! zijn:
1. Pakketten uitreiken: lekker bezig
zijn, zinvol en gezellig
Op vrijdagmiddag staan alle boodschappen -pakketten vol met biologische en
natuurlijke producten- klaar om opgehaald te worden bij de scouting in Lage
Zwaluwe. Je staat de mensen te woord,
helpt hen met hun bestellingen en biedt
een kopje thee aan. Daarnaast help je met
andere werkzaamheden.
2. Chauffeur
Bij Goeie Kost! komen de biologische en
natuurlijke producten uit de regio. Je haalt
deze producten op bij de verschillende
boeren en leveranciers (maximaal 25 kilometer). Dit doen we op donderdagmiddag of vrijdagochtend. Met een busje van
Goeie Kost!
3.Verdelen bestellingen
Kom jij ons regelmatig helpen bij Goeie
Kost! op vrijdagochtend? Samen met
de andere vrijwilligers verdelen we de
natuurlijke en biologische groenten en
producten over de bestellingen. Het is
gezellig en interessant om te leren van de
producten. We doen dit bij de scouting in
Lage Zwaluwe.

DE ZIEL VAN DE ZAAK
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Het is de tweede week van februari en
ik schuifel door een sneeuwwitte omgeving richting de dorpskern van Terheijden.
Als zovelen probeer ik deze dagen van
lockdown toch zoveel mogelijk te bewegen. De motivator daarvoor zit om mijn
pols: mijn sporthorloge telt circa duizend
voorzichtige stappen van huis naar mijn
afspraak in de Polderstraat. Uitgerekend
hier -in de hoek tussen de huisarts en
fysiotherapie- een uitglijder maken zou
ironisch zijn, maar ook onfortuinlijk. Het
is immers stil op straat, dus behulpzame
Traaienaren zijn niet nabij. Dat ik hiermee
ver naast de waarheid zit, zou ik het komende anderhalf uur merken.

corona. Ik doel daarmee op het feit dat
je niet direct wordt geconfronteerd met
desinfectiezuilen of grote affiches met
ge- en verboden, maar er is gekozen voor
een ruimere en hygiënische opzet. Zo
toont ook de vloer die nog droogt na een
frisse dweilbeurt.
We zitten aan een lange, houten tafel die
ook in een woning zou kunnen staan. Ik
kan mij voorstellen dat klanten hier op
hun gemak vertellen wat hen fysiek beperkt om van het leven te kunnen genieten. Ruud vertelt het nog fijner: mensen
lopen hier vrij binnen en ervaren het
pand als een winkel, gelijk aan de winkels
aan weerszijden. In de zomer wordt dit
gevoel nog versterkt met een open deur.
Als een uitnodiging tot een soort garage voor het lichaam, waar men met vragen of klachten binnenkomt. Het mooie
is bovendien dat door het karakter van
de praktijk bezoekers direct de aandacht
kunnen krijgen. Ik kijk verder. Vanuit de
zithoek heb ik zicht op de praktijkruimte. De gekleurde ballen, matten en apparatuur geven een speelse, uitnodigende
indruk. Maar misschien is dat een persoonlijke tic. Als vader van 2 jonge meiden en sporter in mijn vrije tijd, krijg ik
de behoefte om het één en ander uit te
proberen. Ik kom hier echter voor de Ziel
van de Zaak.
Ervaring
Ruud straalt rust uit en oogt als een fitte
senior. De toon vind ik bescheiden voor
iemand die zo lang werkzaam is in de fysiotherapie. Zijn professionele start lag

Laagdrempelig
Praktijkeigenaar Ruud van Kuijk heet
mij welkom achter het matte glas dat de
praktijk afschermt van de koude buitenwereld. Wat mij direct opvalt, is dat er op
een eenvoudige, maar gastvrije manier is
omgegaan met de maatregelen rondom

begin jaren 80 in de operatiekamer van
het ziekenhuis en ook na zijn opleiding
tot fysiotherapeut kon hij zijn kennis en
kunde daar goed kwijt. Men kan hierbij
bijvoorbeeld denken aan het begeleiden
van een revalidatie na een ziekenhuisbehandeling. Maar ook zijn ervaring op post

BOUSEMA & VAN KUIJK:
‘GEWOON FYSIOTHERAPIE’
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operatief vlak onderscheidt Ruud als therapeut. In het ziekenhuis heeft hij zijn zakenpartner Bert Bousema leren kennen en
is het idee gestart om een eigen fysiopraktijk te beginnen. Eerst
in Breda, waarna Terheijden volgde. De link met de medische
wereld is ook daar, als huisarts ‘Dokters & Co’ hen vraagt om
de krachten te bundelen en bij hen in het pand te trekken. Inmiddels is men de straat overgestoken naar dit ruimer pand. In
Breda zit men nabij het NAC-stadion.
Veelzijdig
Op beide locaties worden veel diensten aangeboden. Dat zeg ik
niet zomaar: als recreant hardloper ben ik zelf regelmatig onder
behandeling geweest bij een fysiotherapeut. Een blessure kan
veelzijdig zijn en soms moesten daarbij specialismes bij elkaar
worden gewinkeld. Hier biedt men diensten aan als sport- en
oedeemfysiotherapeut, traumatherapeut. Maar ook dry needling, shockwavetherapie, echografie en er is een leefstijlcoach.
Die laatstgenoemde rol ligt bij collega Jolie van der Sanden, die
verwacht deze zomer volleerd te zijn. Marvin Fraenk maakt het
team compleet als sportfysiotherapeut met een Mastertitel op
zak.
In de praktijk zijn momenteel twee ontwikkelingen uniek te
noemen, namelijk de service van echografie en radiologie. De
eerste helpt de fysiotherapeut op een snelle en pijnloze manier
uw lichaam te ‘lezen’, zoals gewrichten, botten, spieren, slijmbeurzen en pezen, wat de diagnose en de voortgang van het
herstel ten goede komt. Verder is het plan om een radioloog in
te zetten binnen de praktijk om deze gegevens te kunnen interpreteren. Ieder immers zijn vak, denk maar aan de gelijknamige
afdeling in het ziekenhuis.
Aandacht voor de mens
Als ik doorvraag naar tijdsbesteding, dan blijkt dat Ruud en Bert
een voltijd passie hebben, maar deeltijd ondernemers zijn. Zoals
gezegd, is er het werk in het ziekenhuis. Ook is Bert docent
voor de opleiding tot fysiotherapeut, wordt er in privé gesport
en is er voldoende aandacht voor het privéleven; de randvoorwaarde om de professie uit te voeren.
Het dankbare en zichtbare karakter van het werk, de gezellige
sfeer die hier vaak heerst en de interesse voor het lichaam maken dat Ruud voorlopig niet denkt aan stoppen.
Het is geen goed voorbeeld in deze tijd, maar een gemiddeld
persoon loopt toch liever een café binnen dan een praktijk. Hoe
dit dus te voorkomen? ‘Probeer je gezondheid te sturen middels kleine wijzigingen en blijf daarmee dicht bij je eigen persoonlijkheid’. Dat is ook het uitgangspunt van de behandelingen hier, die steeds meer gericht zijn op maatwerk waarmee de
klant zelf aan de slag kan.
Ik stap verwarmd naar buiten en kies voor een omweg voordat
ik thuis weer plaats neem achter mijn werkbureau.
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1. Jan van Hamersveld, 2. Erwin Vermeulen, 3. Wilma Gommeren, 4. Gerda Loonen, 5. Anita Vermeulen, 6. Mark van der Zouwen, 7. Rini Vermeulen,
8. Dennie van Gils, 9. Suze Ossenblok, 10. Corrie Vermeulen, 11. Kees Fennema, 12. Ellen Suijkerbuijk, 13. Annemieke Krijnen, 14. Anneke Stuijt,
15. Charlotte Morales-Servranckx, 16. Annemieke Verweijmeren, 17. Cor Franken, 18. Diana de Jager

Ruim 150 foto’s hebben jullie gestuurd.
Wat geweldig!
Helaas betekent dat wel dat niet iedereen
een plaatsje kan krijgen...
Hopelijk een volgende keer.
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VAN ALLES WAT

Schaatspret in Terheijden

OMROEP DRIMMELEN
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drimmelen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de
schijnwerpers gezet worden. Hebt u een
nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar
publicatie@omroepdrimmelen.nl.
VCW bestaat ruim 75 jaar

Afgelopen jaar bestond VCW, de voetbalclub van Wagenberg ruim 75 jaar. Natuurlijk zouden we daar onder normale
omstandigheden al veel eerder aandacht
hebben besteed, maar helaas gooide corona ook voor dit jubileum roet in het
eten. Aan de maatregelen lijkt nog geen
einde te komen, dus ging onze crew nu
toch maar op bezoek.Wij spraken er met
Peter Reiniers, Rini van Groesen en Huub
van Dijk over de historie van de club, het
boek dat werd uitgebracht en het biertje dat speciaal voor het 75-jarig jubileum
werd gebrouwen.

Dorpsgericht Werken februari
Iedere 2e helft van de maand kunt u kijken naar onze rubriek Dorpsgericht werken. Dorpsgericht werken gaat om het
bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en
sociale betrokkenheid. Coördinator Lilian
Lambrechts zal u in deze rubriek voorzien van informatie over actuele zaken
die hiermee samen hangen. Dit keer heeft
zij een gesprek met Michel Hofkens over
de wandelchallenge, die ook dit jaar weer
van start gaat in onze gemeente.

Tot groot plezier van de schaatsliefhebbers onder ons kon er dit jaar weer geschaatst worden. IJsvereniging Terheijden
opende op 12 februari voor leden en op
13 februari ook voor niet-leden. Er golden
natuurlijk wel bepaalde regels in deze tijd
vanwege Covid19. Er gold een maximum
aan de bezoekersaantallen, zoals die zijn
vastgesteld door de Veiligheidsregio. Ook
werden er dagelijks 3 tijdsloten aangehouden voor leeftijdsgroepen. Op de
website van de vereniging waren regels
en openingstijden eenvoudig op te zoeken. Wij maakten er een aantal opnames.
Rinus Rasenberg bezingt Elfstedentocht

Nu er dit jaar weer geschaatst kon worden, dachten veel mensen terug aan de
onvergetelijke Elfstedentocht van 1963.
Rinus Rasenberg schreef er in het verleden een lied over. U hoort het in dit filmpje, uiteraard met oude beelden van die
barre tocht.
Uit de oude doos - Monumentaal
Drimmelen deel 2
Vanwege de lockdown is bijna alles op
slot. Dit betekent ook voor Omroep
Drimmelen dat we bijna geen nieuwe
items kunnen maken. Daarom zullen we
de komende periode ook herhalingen
uitzenden. Deze week is dat het tweede
deel van onze serie Monumentaal Drimmelen uit 2016. Medewerkers van Omroep Drimmelen trokken er in zomerse
omstandigheden per fiets op uit om een
aantal van die monumenten in beeld te
brengen.

FOTO VAN DE MAAND
De foto van de maand
februari van fotoclub Dinasa.
De fotograaf is Lisette
Berkers.

VACCINATIE

Heeft u van het RIVM een oproep gehad
voor de vaccinatie voor Covid 19, maar
kunt u niet zelf naar de vaccinatielocatie
komen? ANWB AutoMaatje helpt!
Voor meer informatie of het aanvragen
(minimaal 2 dagen van te voren) van
een rit naar de vaccinatielocatie, kunt u
op werkdagen
tussen
9.30
en 12.00 uur
bellen
naar
ANWB AutoMaatje Drimmelen 0162
748739 of een email sturen naar
automaatje@swodrimmelen.nl.
Samen komen we er wel!

VAN HET WMO-PLATFORM
DRIMMELEN
Nieuws uit het overleg

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert
het college van burgemeester en wethouders over het beleid rond de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
Tijdens de (digitale) vergadering van februari kwamen o.a. de volgende onderwerpen ter sprake:
Financiën, geestelijke gezondheid
en gemeentelijke dienstverlening
Door de landelijke discussie over de bijstandsregelingen vroeg het Wmo-Platform zich af hoe e.e.a. geregeld is in
onze gemeente. J. Schoenmakers (beleidsmedewerker) kwam het Platform
“bijpraten”. Doel moet zijn: Iedereen kan
meedoen en krijgt kansen. De gemeente
wil iedereen optimaal betrekken bij het
maatschappelijk leven. Na dit overleg
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vraagt het Wmo-Platform zich af of de gemeente ook voldoende oog heeft voor de geestelijke gezondheid in deze coronatijd. Zijn de inwoners op de hoogte van het Sociaal Loket en
de mogelijkheid om bij zorgen daar contact mee op te nemen?
Simpel Switchen
Veel gemeenten kennen het project Simpel Switchen (makkelijk
overstappen). Hierdoor wordt het voor mensen makkelijker en
veiliger om stappen in hun loopbaan te zetten. De drempels
voor mensen om werk te aanvaarden worden makkelijker en
de overgangen simpeler. Bijvoorbeeld van dagbesteding naar
beschut werk of van beschut werk naar gewoon werk. Het
Wmo-Platform heeft aandacht gevraagd voor dit project als
mogelijkheid in onze gemeente.
Inclusie
Drimmelen heeft een projectleider Inclusie benoemd (N.
Stremme). Zij kwam kennismaken met het Platform. Drimmelen
wil een inclusieve gemeente zijn. Inclusie betekent dat mensen
met een beperking meedoen in de samenleving. In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking. Bijvoorbeeld
zelfstandig reizen, zelfstandig stemmen en zelf beslissen waar
ze wonen en naar school gaan. In een inclusieve samenleving
zijn er geen speciale voorzieningen nodig voor mensen met een
beperking. Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen.
Omgevingsvisie
De gemeente Drimmelen werkt dit jaar aan de Omgevingsvisie.
In deze visie worden de ambities voor de leefomgeving voor de
lange termijn vastgelegd. Zij heeft betrekking op alle terreinen
van die leefomgeving. Je kunt hierbij denken aan wonen, werken,
water, natuur, recreatie, energie en klimaat. Voor het Wmo-Platform moet er in de Omgevingsvisie een belangrijke verbinding
worden gelegd met bv.: langer zelfstandig wonen, zelfredzaam-

heid en participatie, gezondheid en inclusieve samenleving.
Het gaat dan niet alleen over
de ‘harde’ fysieke kant van de
leefomgeving, maar vooral over
de ‘zachte’ kant: de samenleving
zelf.
Vragen of opmerkingen over deze informatie?
Reageren kan naar het Wmo-Platform Drimmelen: e-mail: jcabroos@planet.nl, tel.: 06 51055721, website: www.wmoplatformdrimmelen.nl.

FOTOGROEP PERSPECTIEF
Foto van de maand februari 2021
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We volgen nog steeds de regels die gelden vanwege het coronavirus. Dus wederom een digitale fotosessie om tot een keuze
te komen voor de foto van de maand. En dat dit tot goede resultaten leidt, blijkt wel uit de foto van Regina Marijnissen. Het
is een doorkijk tussen de bomen naar de kerk van Terheijden.
De lucht, een roodachtige gloed, geeft een extra dimensie aan
de foto.

EN TOEN GEBEURDE...
NA DE SINT-ELISABETHSVLOED VAN 1421
Behalve de eerder genoemde dijken van Terheijden naar en over
Wagenberg en de Helkant, zijn ook in Terheijden nog stukken
oude dijk aan te wijzen die tussen restanten van afgegraven
zandheuveltjes liggen. Dat zijn: de Markstraat; van de Hoofdstraat het eerste rechte deel tot de rotonde, daar begon ‘t Zand;
en ook het laatste rechte deel vanaf ‘t Zand tot aan de Bergen. Hierdoor is toen de laaggelegen Zegge of Binnenpolder in
1421 niet onder water gelopen. De Bergen en ‘t Zand werden
lang geleden ‘Schimmer’ genoemd. Achter in de Bergen heeft
nog een dijkje gelegen naar de Hartel, zoals te zien is op een
getekend landkaartje uit 1558. Daar lag tot 1821 de weg naar
en van Breda.
De Raadhuisstraat daalt langzaam naar het begin van de Lageweg. Het vervolg van de Raadhuisstraat gaat in zichtbaar stijgende lijn naar de Schansstraat. En de weg tussen Terheijden en
Wagenberg werd op een oude landkaart uit 1474 de ‘Heydens
dijck na Wagenberch’ genoemd.
Waar de Kleine Schans ligt (vanaf 1639) heeft eveneens een
zandheuvel gelegen. Daar was vóór 1400 al een dorpje met de
naam ‘Heyden’. Aan de hoge rand daarvan werd in het jaar 1401
een kapel gebouwd, die later is uitgebouwd tot de Antonius Abtkerk.
Aan de haven heeft de oudst bekende Terheijdense molen gestaan. Die stond daar al in 1355 op de ‘Molenberg’. De toen ook
al bestaande ‘Molenweel’ werd in die tijd ‘Kraanweel’ genoemd,
want daar heeft tot 1401 een ‘Kraan’ gestaan, zijnde een middeleeuwse havenkraan.

In de gemeentelijke administratie uit 1474 staat het ‘Blokhuis’ al
vermeld; dat was een klein verdedigingswerk van Breda en stond
hier vanwege de toegangswegen naar de stad over de weg en
over de Mark. Tijdens de strooptochten van de Watergeuzen
in 1573 is onder meer dit bouwwerk verwoest. Daarna is het
opgebouwd als een statig ‘slotje’, zoals er nog enkele in Oosterhout staan. In de gemeentelijke belastingadministratie uit 1623
werd de oude naam ‘Blockhuys’ nog gebruikt, met vermelding
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van maar liefst 7 open haarden(!), en in 1714 als ‘t omwatert
Blockhuys’.
Het dorp Zonzeel, de voorganger van Langeweg, was in 1421
een van de vele verdronken dorpen. De stad Zevenbergen was
een eiland geworden. De dijkwegen in de laaggelegen polders
waren voor het merendeel weggespoeld. De oude beekjes, zoals
de ‘Otterlake’ (in de Laak) en de ‘Sprange’ (naar Zwaluwe) en de
vlieten en sloten vloeiden vol met slib en klei.

Het zeewater kwam nog gedurende een halve eeuw dagelijks
tot bij onze dorpen en zette in de Zonzeelsepolder een laag
vruchtbare zeeklei af. Tegelijk drong ook steeds meer zeezout
in de bodem en dat verrijkte het nog niet afgegraven veen, wat
kan hebben geleid tot zoutwinning en de naam van de Zoutendijk bij Hooge Zwaluwe.
In 1474 was de ‘Eerste Weg’ van Wagenberg naar Zevenbergschen Hoek in aanleg, zoals te zien is op een getekende landkaart van toen (bewaard in het Nationaal Archief).
Evenwijdig daaraan kwamen later de tweede, de derde en de
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vierde weg. Nu is die eerste weg een onderdeel van de N285
met ernaast de polderweg. De polder bij Zevenbergen werd
omstreeks 1540 bedijkt met o.a. de Zuiddijk, die door Langeweg
naar Hazeldonk gaat, en de Dwarsdijk die ligt tussen de Mark
(bij knooppunt Zonzeel) en Zevenbergschen Hoek.
In die tijd lag de grens met Zuid-Holland bij Wagenberg en waren Made, Zwaluwe en Zevenbergen nog geen Brabantse plaatsen. Als een zichtbare grens tussen Brabant en Holland werd in
de drooggelegde polder de ‘Ree-vliet’ (opnieuw) gegraven. Dat
is de vliet vanaf Zevenbergen tot aan de Hoevenseweg. Daar
heeft eeuwenlang een stenen grenspaal gestaan, de zogenaamde
‘blaauwe kaai’. Een oude benaming voor de Hoevenseweg en de
Honderdroedenweg, via Blauwe Sluis naar Moerdijk, werd de
‘heer Willems dijck’ genoemd en was een weg naar en van Holland. Deze naam verwijst naar Willem van Duvenvoorde, een
Hollandse edelman die Heer van Breda was van 1334 tot 1553.
Over deze oude tijd is veel te zien en te lezen in de Vlasselt-boekjes 123 en 147, samengesteld door Adrie Welten.
Johan van der Made

POLITIEK
SOCIAAL RAADSWERK IN CORONATIJD!

Het raadswerk gaat vanwege Covid-19 bijna geheel digitaal en
dat is soms best intensief.
Belangrijke kwesties worden achter het beeldscherm besproken
en op deze manier konden er toch besluiten worden genomen.
Een voorbeeld hiervan is de Ontwikkeling Sociaal Cultureel
Dorpshart Made en de start van woningbouw in onze gemeente.
Namens Lijst Harry Bakker heb ik in de eerste raadsvergadering van 2021 voor het eerst artikel 37a vragen Reglement van Orde gesteld en aandacht gevraagd voor de gedupeerden in de Toeslagenaffaire binnen onze gemeente. Wethouder Vissers heeft de vragen zeer uitvoerig beantwoord.
Gedupeerden in onze gemeente die zich nog niet hebben gemeld, wordt geadviseerd zich te melden bij de gemeente zodat
passende hulp kan worden geboden.
Verder heb ik namens Lijst Harry Bakker nogmaals aandacht
gevraagd voor het mantelzorgcompliment. Een verlaging van het
mantelzorgcompliment van € 150,- naar € 100,- vinden wij niet
acceptabel.
Onze mantelzorgers bieden vanuit hun hart hulp aan een ander.
Zij hebben het zwaar en verdienen zeker in deze coronacrisis een passende waardering.
Wethouder Schuitmaker heeft
toegezegd dat het mantelzorgcompliment niet verminderd
zal worden, als straks bij de
voorjaarsnota/kadernota blijkt
dat er nog budget over is.
Lijst Harry Bakker is blij met deze toezegging en blijft alert op
dit punt.
Vanuit mijn achtergrond als gerechtsdeurwaarder heeft armoedebeleid en schuldhulpverlening mijn aandacht. Door de coronacrisis wordt er een enorme toeloop naar de schuldhulpverlening verwacht. Veel mensen, waaronder ook ondernemers en
zzp-ers, kunnen het hoofd amper boven water houden of redden het niet. Passende hulp is heel belangrijk.
Op mijn Facebookpagina ‘Online Geldcafé’ zet ik infor-
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matie voor mensen met schulden of schuldhulpverleners.
Neem gerust een kijkje.
Eind februari staat schuldhulpverlening op de agenda in de gemeenteraad en ook hier zal Lijst Harry Bakker kritisch zijn.
Mocht u nog vragen of suggesties hebben, neem gerust contact
met mij op via wvanbeurden@drimmelen.nl.
Lijst Harry Bakker is er voor u en denkt graag met u
mee!

SAMEN DRIMMELEN
Je moet het maar net weten:
doe-vriendelijk-dag op 17 februari.
Onze “SAMEN-huisbakker” kwam
met het idee om zelf taarten te bakken en die sámen met een
bakkie troost te trakteren aan alle cafés in onze gemeente. De
kroegbazen reageerden verrast en enthousiast.
Nieuwsgierig naar de foto’s uit de andere dorpen; kijk op Facebook SAMENDrimmelen.
Groetjes SAMEN Drimmelen

(ge)bakkie troost voor De Harmonie, De Zevende Hemel en Bij Bas

GEMEENTE
IEDEREEN DOET MEE IN DRIMMELEN

Breed gedragen manifest voor inclusie is ondertekend
De gemeente Drimmelen heeft inclusie en toegankelijkheid
hoog in het vaandel staan. Dat betekent dat zij het belangrijk
vindt dat iedere inwoner, ongeacht leeftijd, afkomst of beperking,
kan deelnemen aan de samenleving. Om die visie verder vorm te
geven heeft de gemeente nu, samen met stichting WWZ-Drimmelen, haar handtekening gezet onder het Manifest: Iedereen
doet mee!
Wethouder Lieke Schuitmaker: “Ik prijs me gelukkig dat ik voor
onze mooie dorpen in Drimmelen mag werken waar inwoners
naar elkaar omkijken. De mensen zoeken elkaar ook echt op
om samen dingen aan te pakken en problemen op te lossen. Er
gebeurt al heel veel in samenspraak met onze inwoners. Maar
feit blijft dat we nog steeds een hoop te doen hebben om ervoor te zorgen dat écht iedereen mee kan doen in onze dorpen.
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En dat is niet zomaar een checklist die je af kunt werken. Nee,
dat betekent dat we ook echt anders over dingen moeten gaan
denken. Ons wat vaker moeten verplaatsen in wat het betekent
als je bijvoorbeeld niet goed kunt lopen, zien, horen of lezen. Of
als je vanwege je gezondheid, leeftijd of afkomst met extra uitdagingen te maken hebt. Maar een ding staat voor mij voorop: je
bent nooit te oud om te leren en dat geldt voor iedereen. Door
samen met elkaar én de inwoners op die manier naar de dingen
te kijken, kunnen we allemaal een bijdrage leveren om er voor
te zorgen dat iedereen mee kan doen!”
Manifest: Iedereen doet mee!
In het manifest staat een aantal uitgangspunten beschreven die
door de ondertekenaars worden uitgedragen en waar zij zich
voor inzetten. Drimmelen geeft daarmee aan een echte inclusieve gemeente te willen zijn, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid. Door een zorgvuldig voortraject met veel betrokken partijen wordt dit manifest binnen
de gemeente breed gedragen. Eén van de uitgangspunten van
het manifest is het betrekken van onze inwoners met wat voor
beperking dan ook (of een vertegenwoordiging daarvan) bij het
bedenken en uitvoeren van plannen: ‘Niets over ons, zonder
ons’. Daarnaast zijn ‘Gelijkwaardigheid voor iedereen’ en ‘Het
recht op het hebben van een keuze’ ook belangrijke standpunten binnen het manifest.
VN-verdrag
Het voldoen aan het VN-verdrag over de rechten van mensen
met beperkingen staat beschreven als één van de doelen van
het manifest. En om te bereiken dat iedereen mee kan doen, is
het belangrijk dat er zo veel mogelijk mensen zich gezamenlijk
inzetten voor dat doel. De gemeente hoopt dan ook dat, naast
WWZ-Drimmelen, ook andere partijen en de inwoners zelf
hieraan mee willen werken.

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

Elke stap telt
Drimmelen is al sinds 2009 bezig om alle inwoners zoveel mogelijk bij nieuwe ontwikkelingen in de gemeente te betrekken. Het
zal uiteindelijk nog steeds een heel proces zijn om te komen tot
een inclusieve gemeente waarin iedereen mee kan doen. Het
begint bij bewustwording en niet alles kan tegelijk of in één keer
aangepakt worden, maar elke stap telt. Met het manifest laten de
ondertekenaars zien dat zij hieraan werken, hierin willen leren
en zo stap voor stap de doelen in het VN-verdrag waarmaken.
Een aantal voorbeelden in de gemeente Drimmelen waarbij momenteel al volop ingezet wordt op inclusiviteit: de toegankelijkheidssubsidie ‘Kom binnen’ voor verenigingen, zorgen voor toegankelijke stembureaus tijdens verkiezingen, het gemakkelijker
leesbaar maken van gemeentelijke informatie en het betrekken
van WWZ-Drimmelen bij plannen.
Het manifest en meer informatie over dit onderwerp is te vinden op www.drimmelen.nl/inclusie-iedereen-doet-mee.
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1. Henny Segeren, 2. Ingrid Karremans, 3. Jack Vermeulen, 4. Will van
Boxsel, 5. Gerard van Vugt, 6. Jan
Martens, 7. Marianne Vermeulen,
8. Matthijs Suykerbuyk, 9. Nienke
Pals-Huzen, 10. Lenny Stoeldraijer,
11. Gerard van Vugt, 12. Kees Jooren,
13. Kitty van Persie, 14. Sander Lodewikus, 15. Myrthe Cantineau
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GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Wachtlijst ligplaats haven Terheijden
Op dit moment is er een grote wachtlijst
voor een ligplaats in de haven van Terheijden.
Degenen die nu op de wachtlijst staan willen we eerst de mogelijkheid bieden een
ligplaats in te nemen. Om te voorkomen
dat liefhebbers voor een ligplaats in deze
mooie haven oneindig lang moeten wachten, stellen we een stop
in. Dit houdt in dat het dus voorlopig niet mogelijk is u aan te
melden voor een ligplaats.
Zodra er weer een mogelijkheid is maken we dit in dit huis-aanFoto: Mark van der Zouwen
huisblad bekend.

Chat Veilig Thuis tijdens periode avondklok ook ’s
avonds bereikbaar
Wie te maken heeft met huiselijk geweld en
kindermishandeling kan zolang de avondklok
geldt tijdens werkdagen van 09.00 uur tot
22.00 uur chatten met een medewerker van
Veilig Thuis.
Is er geweld bij jou thuis tijdens de avondklok?
Bel bij direct gevaar altijd 112 en verlaat zo
nodig je huis. Je mag ook naar iemand anders toe gaan. Dit mag
ook als je je thuis onveilig voelt, maar er geen direct gevaar is.
Kijk of je bij iemand terecht kan, bij voorkeur bij jou in de buurt.
In deze gevallen is het toegestaan tijdens de avondklok je huis
te verlaten en krijg je geen boete. Als je wilt praten over jouw
situatie of advies wilt wat je kan doen, kun je contact opnemen
met Veilig Thuis. Dat kan ook anoniem. De chat is te vinden via
www.veiligthuis.nl. Het landelijke telefoonnummer 0800-2000
voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week
bereikbaar.
Koop lokaal: Bestellen en afhalen in eigen dorp
Sinds kort is het afhalen van producten bij winkels toegestaan,
dus ook bij de winkeliers in onze dorpen. We roepen onze inwoners dan ook op dit te doen. Koop lokaal en houd u goed aan
de coronaregels zodat u veilig kunt bestellen en afhalen.
gesproken tijdslot. De afspraakbevestiging bevat alle praktische
informatie over het veilig en vlot afhalen van de bestelling.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Raadhuisstraat 29 (4844 AA) (W-2021-0060): Het
kandelaberen van een boom. Ingekomen d.d. 28-01-2021.
Terheijden, Markstraat 2 (4844 CR) (W-2021-0065): Het vervangen van de bestaande antennes van T-mobile. Ingekomen d.d.
28-01-2021.
Wagenberg, Wagenstraat 55 B (4845 CT) (W-2021-0068): Het
oprichten van een bedrijfsgebouw (ter vervanging van). Ingeko-
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men d.d. 29-01-2021.
Terheijden, Norbartstraat 10 (4844 CS) (W-2021-0072): Het
aanleggen van een in- uitrit. Ingekomen d.d. 29-01-2021.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Bredaseweg 22 (4844 CL) (W-2020-0997): Het gewijzigd uitvoeren van het oprichten van een bedrijfsruimte met
kantoor, waarvoor onder nummer W-2019-0174 reeds eerder
een omgevingsvergunning is verleend. Besluitdatum: 28-01-2021.
Terheijden, Zeggelaan 31 (4844 SB) (W-2020-1009): Het aanleggen van een in-/uitrit. Besluitdatum: 28-01-2021.
Terheijden, Molenstraat 62 (4844 AP) (W-2020-0993): Het vervangen van een antennemast. Besluitdatum: 03-02-2021.
Terheijden, Hondsdraf 17 (4844 HD) (W-2020-1031): Het vervangen/vernieuwen van de kozijnen en deur. Besluitdatum: 0902-2021.
Ingekomen milieumeldingen (activiteitenbesluit):
Terheijden, Munnikenhof 2 (4844 PK) (W-2021-0085): Het veranderen van de inrichting. Ingekomen d.d. 02-02-2021.
Ontwerp bestemmingsplan ‘Terheijden E-veld’
In het noorden van Terheijden liggen gronden van voormalig
voetbalveld E. De gemeente Drimmelen wil hier de meest duurzame woonwijk van de gemeente ontwikkelen met maximaal 53
duurzame woningen in een hoogwaardige openbare ruimte. De
beoogde woningen worden gerealiseerd in diverse bouwtypologieën en in een stedenbouwkundige opzet die passend is bij het
dorpse karakter van Terheijden én die passend is als overgang
naar het buitengebied. Het plangebied is ruim van opzet met
veel ruimte voor groen, water en gemeenschappelijke voorzieningen.
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het
ontwerp bestemmingsplan “Terheijden E-veld” (NL.IMRO.1719.
2bp19eveld-ON01) , de aanmeldnotitie en alle andere bijhorende documenten tot 1 april 2021 voor iedereen ter inzage liggen.
Het bestemmingsplan is in te zien in de hal van het gemeentehuis, Park 1 te Made. Het ontwerp bestemmingsplan is eveneens
raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de genoemde termijn kan iedereen zowel een
schriftelijke als een mondelinge zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan indienen.

KERKEN
VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt Terheijden
E-mail: terheijden@naardekerk.nl
Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 27 februari 19.00 uur: Eucharistieviering. 2e weekend 40-dagentijd. Voorganger: Kapelaan L. Ballester. Zang en begeleiding: Anthony Singers.
Zaterdag 6 maart 19.00 uur: Eucharistieviering. 3e weekend
40-dagentijd. Voorganger: Kapelaan L. Ballester. Muziek: Dhr. H.
Vergouwen en Mevr. M. Antonissen.
Mededelingen
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.

Altijd goedgemutst, altijd vriendelijk,
altijd geïnteresseerd, altijd vol humor,
altijd klaar om iemand te helpen.
Verdrietig zijn we omdat onze (biljart)vriend
TOON OPRINS
op 76-jarige leeftijd is overleden.
Toon was sinds de oprichting in 2000 lid van onze vereniging.
We zullen met warme gevoelens en vol fijne herinneringen
aan hem terugdenken.
We wensen Lia, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte om dit verlies te dragen.
Biljartvereniging Keu’s Genoeg
Onze kerken zijn ook 1,5 m. afstand. Kom niet naar de viering
bij gezondheidsklachten. Geef elkaar geen hand. Indien er communie wordt uitgereikt, gaat dit veilig.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is alleen geopend
op vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, telefoonnummer 076
5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk,
jubileum, een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen
doopbewijzen enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u
contact opnemen met telefoonnummer 06 51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzigingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de gemeentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat binnen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. weten
aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden, tel.
076 5931216 of via het e-mailadres (zie hierboven).
Bij voorbaat dank.

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

Foto’s: Gerard van Vugt

