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Colofon
Rondom de Toren is een tweewekelijkse uitgave en wordt in 
Terheijden en Wagenberg huis-aan-huis bezorgd.
Secretariaat  Hoevenseweg 18 4845 PD Wagenberg
  076 - 593 1952
Extra exemplaren
Terheijden:  Bibliotheek Terheijden, ‘Toptiekske,
  Jürgen en Carolien van Dongen
Wagenberg Bakkerij Léon van Dongen, Plexat
Online bereikbaarheid
Website: www.rondomdetoren.nl
Facebook: facebook.com/rondomdetoren
Drukkerij Drukkerij Boonen
Bezorgklachten kwaliteit.zuidwest@axender.nl
  liesbeth@rondomdetoren.nl  076 - 593 2137
Volgende editie 1056
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 17-03-2021, 17.00 u

GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 424 024
Pastorale zorg   06 - 514 900 11
Bloedafname Terheijden  Hoofdstraat 2
    ma. - vr. van 8.30 - 10 u
Bloedafname Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    ma. en do. 9 - 10 u
Apotheek Terheijden  076 - 593 4300
Service apotheek Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    na contact apotheek Made
    ma. - vr. 8.15 - 10 u
Surplus Welzijn Terheijden  Raadhuisstraat 2c
    www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. 9 - 10 u
Sociaal Raadslieden Werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. & do. 9.30 - 11 u
 contact   sociaalraadslieden@  
    surpluswelzijn.nl
Schuldhulpverlening  076 - 502 7788
Juridisch spreekuur Terheijden 1e en 3e ma. 17 - 18 u
    Raadhuisstraat 2c
SWO    0162 - 451 894
POLITIE
Algemeen nummer  112
Politie Zeeland/West-Brabant 0900 - 8844
    www.politie.nl
Wijkagenten   L. Brooimans & D. Sjardijn
GEMEENTE INFORMATIE Park 1 Made T. 14 0162
    www.drimmelen.nl
WMO-loket   ma. - vr. 9 - 12.30 u
    gemeente@drimmelen.nl
Milieustraat Terheijden  076 - 593 4795
 openingstijden  ma. - vr. 13 - 16 u,  za 10 - 15 u
Ophalen afval    Terheijden groen: 17/03, grijs: 24/03
          Wagenberg groen: 19/03, grijs: 26/03
Ophalen oud papier              13/03
Ophalen plastic           Terheijden  17/03,  Wagenberg 19/03
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15 - 19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

NIEUW:  MANUELE  THERAPIE BIJ 
FYSIOTHERAPIE GERIAFIT

Fysiotherapie GeriaFit is 
een specialisatie rijker: Ma-
nuele Therapie (MSc). Fy-
siotherapeut Lara Loeffen 

heeft afgelopen oktober na 3 jaar studeren haar diploma in ont-
vangst mogen nemen. Maar wat is manuele therapie precies? En 
wat doet Lara nu anders?
Manuele therapie is een verbijzondering binnen de fysiotherapie. 
Als manueel therapeut heeft Lara extra kennis opgedaan van de 
bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van 
de wervelkolom. Zij is specialist in het beter laten functioneren 
van gewrichten en het verbeteren van houding en bewegingen. 
Zij beschouwt het lichaam als één geheel, waarbij alles een in-
vloed kan hebben op elkaar. Door de focus op het lichaam als 
één geheel is manuele therapie geschikt voor iedereen, onge-
acht leeftijd of beroep. U kunt bij haar terecht met klachten 
als nek- of rugpijn al dan niet met uitstraling, hoofdpijn, rib- en 
borstpijn of schouderklachten.

Er wordt altijd een uitgebreide intake afgenomen, tijdens het 
onderzoek wordt uw houding en beweging geobserveerd en 
wordt bekeken waar de klachten mogelijk uit voort komen. Lara 
kan specifieke technieken gebruiken, zoals mobilisaties of mani-
pulaties. Een manipulatie is een korte snelle beweging van een 
gewricht met weinig kracht. Soms hoor je hierbij een knakje, 
daarom wordt manipuleren in de volksmond ook wel kraken 
genoemd. Een manipulatie kan zorgen voor pijndemping en ver-
beterde beweging. 
Het behandelprogramma kan verder bestaan uit het geven van 
instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen. 
Gedurende het behandeltraject wordt inzet verwacht van zowel 
de patiënt als de therapeut. Samen zorgen we voor het beste 
resultaat.
Wilt u meer informatie over manuele therapie of wilt u een 
afspraak maken bij Lara? Neem dan gerust contact op met Ge-
riaFit! Dit kan via www.geriafit.nl; info@geriafit.nl; 0162 680234; 
Gagelveld 4 in Terheijden.

SAMENWERKING KINDEROPVANG 
ESKADEE EN KIBEO 

Kinderopvangorganisaties Es-
kadee en Kibeo gaan de sa-
menwerking met elkaar aan. 
Na uitgebreid onderzoek en 
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goed overleg is er op 2 maart besloten dat Eskadee en Kibeo 
gaan fuseren. Dit betekent dat Eskadee per 1 mei onderdeel van 
Kibeo wordt.
Samenwerking
In de afgelopen jaren hebben er veel ontwikkelingen binnen de 
kinderopvang plaatsgevonden. Ontwikkelingen die wettelijk ge-
zien noodzakelijk waren, bijvoorbeeld vanwege de nieuwe Wet 
Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, maar ook veranderingen 
binnen Eskadee. Eskadee ging naar aanleiding daarvan op zoek 
naar een samenwerkingspartner en heeft deze gevonden in Ki-
beo.
Door de samenwerking met Kibeo aan te gaan, ziet Eskadee 
de mogelijkheid om te kunnen investeren in de kwaliteit van 
de kinderopvang. Ook zorgt deze samenwerking ervoor dat de 
vertrouwde opvangplek met de bekende pedagogisch mede-
werkers voor kinderen en hun ouders behouden blijft. Eskadee 
ziet met deze ontwikkeling de toekomst voor kinderopvang in 
de gemeente Drimmelen positief in en kijkt uit naar een prettige 

samenwerking.
Aansluiting missie en visie 
Eskadee en Kibeo hebben veel overeenkomsten in hun missie 
en visie. Zowel Eskadee als Kibeo hechten veel belang aan de sa-
menwerking met de basisscholen en andere kindgerichte voor-
zieningen. Dankzij de samenwerking kunnen ze investeren in de 
kwaliteit van de opvang en blijven werken aan de ontwikkeling 
van integrale kindcentra. 
Opvang op de vertrouwde locatie
De vertrouwde opvangplek voor de kinderen blijft behouden. 
De kinderen kunnen, zoals ze gewend zijn, op de vestiging met 
hun vriendjes blijven spelen en ontdekken, samen met de beken-
de pedagogisch medewerkers. 

Over Kibeo
Kibeo is een grote regionale aanbieder op het gebied van kin-
deropvang. Kibeo kijkt scherp naar de toekomst 
van kinderopvang. Samenwerking is daarbij be-
langrijk en zorgt ervoor dat er geïnvesteerd 
kan worden in kwaliteit van opvang, innovaties, 
kindontwikkeling en integraal kindcentra. Kibeo 

50 jaar geleden op 12 maart 1971 geven Wim 

Verdaasdonk en Nel Backx elkaar het jawoord. 
Vanuit hun liefde hebben zij 4 kinderen gekregen,  
die hen op hun beurt 8 kleinkinderen hebben 
geschonken. 

 

Liefde is eindeloos, puur en oprecht. 

Liefde is warmte, liefde is echt. 

Liefde is troost vinden, dicht bij elkaar. 

Liefde is een huwelijk van 50 jaar! 

 

Gefeliciteerd en nog vele gezonde, gelukkige jaren 
gewenst!!  

Liefs en een dikke knuffel, kinderen en kleinkinderen. 
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biedt dichtbij vertrouwde, goed verzorgde en leuke kinderop-
vang, afgestemd op de persoonlijke situatie.
Kijk voor meer informatie op kibeo.nl.

GLASVEZEL IN  TERHEIJDEN!

Goed nieuws voor de inwoners 
van Terheijden. Er komt glasve-
zel. Na de deadline van de ver-
lengde glasvezelcampagne van 
DELTA Fiber Netwerk in Ter-
heijden is er voldoende animo voor glasvezel gebleken om de 
aanleg te starten.  Terheijden is hiermee, na het buitengebied, 
de kleinere kernen en Lage Zwaluwe, de volgende kern binnen 
de gemeente Drimmelen waar de aanleg van glasvezel wordt 
aangekondigd.
Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd
Alle inwoners die zich tijdens de glasvezelcampagne hebben 
aangemeld, worden persoonlijk geïnformeerd over het goede 
nieuws. Bart Helthuis: “Gezien de bijzondere tijd waarin we le-
ven, merken we dat we nog niet iedereen goed hebben kunnen 
bereiken. Inwoners krijgen nog de tijd om zich aan te melden 
voor glasvezel bij één van de telecomaanbieders Caiway, DELTA, 
Helden Van Nu of Online.nl. Doen zij dit voor 15 maart 2021,
dan hoeven aanmelders geen aansluitkosten à € 650,- te betalen 
en profiteren zij van een scherp welkomstaanbod.”
Harry Bakker, wethouder gemeente Drimmelen:
“Ik ben heel blij dat er ook in Terheijden glasvezel gaat komen. 
Eerder lukte dit ook al voor het buitengebied, de kleinere ker-
nen en Lage Zwaluwe. Als gemeente zijn we ervan overtuigd dat 
glasvezel de toekomst is en bijdraagt aan de digitale bereikbaar-
heid en daarmee de leefbaarheid in alle kernen van de gemeen-
te. Ons uiteindelijke doel is de hele gemeente te voorzien van 
een toekomstbestendige digitale verbinding.”
Voorbereidende werkzaamheden aannemer
Binnen de gemeente Drimmelen is achter de schermen de 
aannemer Van Gelder Telecom al druk met de voorbereidende 
werkzaamheden voor de aanleg en is er een start gemaakt met 
het schouwen van de eerste woningen. Dit betekent dat er ie-
mand langsgaat bij de inwoners die een abonnement hebben af-
gesloten om te kijken waar de aansluiting in huis komt. Inwoners 
worden automatisch over de planning van de aanleg persoonlijk 
geïnformeerd.
Meer informatie is ook te vinden op de website gavoorglasvezel.
nl.  Via de postcodecheck op deze website kunnen inwoners ook 
de voortgang van de aanleg op hun adres volgen.

HARMONIE O.V.U.  WAS HIER OOK BIJ

Onze muzikanten waren in de vorige eeuw meermalen aanwe-
zig bij feestelijke gebeurtenissen in het dorp en omgeving. Deze 
zijn na te lezen in de oude kranten op www.delpher.nl.
In de zomer van 1924 hield de Wagenbergse “Renvereeniging” 
een concours hippique met de volgende onderdelen: ringsteken 
in galop, harddraven, rijden in galop, poprijden, stoelrijden en 
ringsteken voor paren. “De mooie prijzen die waren uitgeloofd, 
waren zeker oorzaak van een flinke deelname en dat er tevens 
veel publiek aanwezig was.” En ook nu: “Het concours werd op-
geluisterd door de fanfare Onze Vrije Uren alhier.”
Op Tweede Kerstdag 1924 werd in het Patronaat een liefda-
digheidsuitvoering gehouden voor de Wagenbergse missionaris 

EN  TOEN GEBEURDE.....

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

info@harmonieterheijden.nl
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broeder Gummaris (Antoon Broeders), die werkzaam was in 
Nederlands-Indië. Door de toneelvereniging “Gezelligheid Kent 
Geen Tijd” werd een drama opgevoerd en een blijspel. “Voor de 
muziek tijdens de pauze zorgde de harmonie”, aldus de krant 
van 27 december 1924. 
Op 2 augustus 1925 was het feest in Terheijden. Op het te-
genwoordige Dorpsplein was een muziekschelp gebouwd en die 
werd feestelijk geopend. Vanuit Wagenberg deden de fanfare en 
de “dameszangvereeniging Onderling Genoegen” mee aan de 
feestelijkheden in de grote schulp.  

Vele zomeravonden is door de Terheijdense Harmonie in de 
schulp geconcerteerd tot genoegen van “een hele boel men-
sen op stoeltjes en tafeltjes gezeten”. Bijna veertig jaar zou hij 
meegaan. In 1959 was er sprake van “sloop/afbraak  voormalige 
muziekkiosk aan het Dorpsplein”. Maar in 1962 kon er nog een 
foto van worden gemaakt door de toenmalige gemeentearchi-
varis.  Zie hierover: “125 jaar Harmonie Terheijden 1858-1983”. 
In die tijd bracht ook Sinterklaas al een bezoek aan Wagenberg. 
Op zondag 4 december 1927 werd de Goedheiligman opge-
wacht bij (nu) De Ruif.  Volgens de krant kwam “St. Nicolaas met 
zijn knecht, komend van station Hooge Zwaluwe, bij bierbrou-
werij van de Reijt (begin dorp). Om half twaalf zal hij vandaar 
vertrekken, op zijn doortocht door ons dorp vergezeld van de 
fanfare Onze Vrije Uren”. 
In het eerste weekend van augustus 1928 hield “Missie-
naaikring de Kleine Theresia alhier haar jaarlijksche tentoonstel-
ling” in het Patronaat, alwaar “de fanfare O.V.U. de gezelligheid 
kwam verhoogen”. De spullen die voor de tentoonstelling bij-
een gebracht waren, bestaande uit kinderkleding en kerktextiel, 
waren bedoeld voor de missielanden.
Eind september1928 ging O.V.U. een serenade brengen bij 
een erelid in Hooge Zwaluwe. De muzikanten gaven daar in een 
café ook nog “een kort concert, waarna werd afgemarcheerd 
naar Wagenberg. Een en ander bracht heel wat menschen op 
de been”.
En op 22 juni 1929 ging de fanfare wederom naar Terheijden, 
nu voor de feestelijke opening van het nieuw gebouwde ge- meentehuis. 

In het Dagblad van Noord-Brabant van 20 juni werd het feest-
programma bekendgemaakt. De feestelijkheden begonnen die 
dag om 2 uur. Zo’n 900 schoolkinderen zongen het lied “Het 
nieuwe Raadhuis” en O.V.U. uit Wagenberg speelde de “Bur-
gemeester van der Meulen-Marsch”. Na het lied “Ons Brabant 
bovenal”, gezongen door de kinderen, speelden de Terheijdense 
en Wagenbergse muzikanten samen “de K.M.A.-Marsch” en de 
“Euterpe’s Feestmatsch”. En ‘s avonds trad de eerder genoemde 
Wagenbergse “dameszangvereeniging Onderling Genoegen” op.
Ook toen was er al animo bij de jeugd voor het maken van mu-
ziek. Dit was zelfs te lezen in de krant van 17 mei 1930:  “Bij 
de laatste muzikale wandeling welke O.V.U. ter plaatse maakte, 
bleek dat de vereeniging was uitgebreid met 4 jeugdige tam-
boers, die reeds aardig de marschen sloegen”.
Johan van der Made
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KIESRECHT

Wat wordt het deze keer?
Links of rechts? Jong of oud?
Sociaal of asociaal? Groen of 
oranje?
Diervriendelijk of plantaardig?
Met 37 partijen en ruim 1500 
kandidaten is er dit jaar meer dan 
genoeg te kiezen.
Dus: Maak gebruik van dat 
stemrecht! 

VOOR EEN  VEILIGE FIETSERSOVERSTEEK 
BREDASEWEG

De oversteek is uniek en er is regelmatig iets aangepast, maar  
perfect is het helaas nog steeds niet. Ruw geschat stopt 1 van de 
2 auto’s als ik oversteek.
De detectielus ligt wel erg dicht bij de oversteek. Behoorlijk wat 
auto’s rijden daar “iets” te hard, de tijd om te stoppen is dan te 
kort, dus rijden ze maar door. Een handgebaar “Sorry fietser” 
kan er soms af.
Die lus is duidelijk berekend op een lage fietssnelheid, maar 
er steken ook mensen met een e-bike, wielrenners, mountain-
bikers over; kortom fietsers die harder gaan en nog sneller bij 
de oversteek zijn. Straks ook weer veel schoolkinderen.
De witte “fietser” is misschien wel duidelijk, maar staat aan de 
verkeerde kant van de weg en nà de oversteek. Een tweede 
fietser aan de andere kant van de weg maakt het misschien wel 
duidelijker.
Vorig jaar heb ik dit al eens opgenomen met de gemeente Drim-
melen. Men heeft mij aangehoord, maar vindt het kennelijk niet 
urgent genoeg om hier werk van te maken.
De veiligheid van de schoolkinderen en andere fietsers heeft 
voor mij de hoogste prioriteit en als u het met me eens bent, 
dan hoor ik het graag.  Samen staan we sterker.
Margo Koopman-Gijzen, nkoopman@ziggo.nl

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beel-
den uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende 
actualiteiten van en voor Drim-

LEZERS IN DE PEN

VAN  ALLES  WAT

Foto: Gerard van Vugt
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melen en omgeving waarbij actuele on-
derwerpen in de schijnwerpers gezet 
worden. Hebt u een nieuwswaardige 
mededeling zonder commerciële doel-
einden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl. 
Ondernemers in de coronaperiode 

Iedereen weet het wel: ondernemers 
hebben het moeilijk in deze periode. Wij 
spraken met ondernemers Frank van Gils 
(food sector) en Carlo Thijssen (non-
food sector). Zij vertellen ons meer over 
hun inspanningen om het hoofd boven 
water te houden met hun bedrijf. 
12 maart vanaf 18.30 LIVE: 
Terugblik en herdenking van één 
jaar corona

Op 12 maart, precies een jaar na de in-
voering van de eerste corona-maatrege-
len, houden de katholieke en protestant-
se kerken een herdenkingsbijeenkomst. 
De bijeenkomst is bedoeld voor alle me-
sen uit de gemeente Drimmelen, of ze 
nu kerkelijk zijn of niet. Overdag zijn de 
kerkdeuren in de dorpen van 10.00 tot 
17.00 uur geopend voor het aansteken 
van een kaarsje of het achterlaten van 
een gebed, wens of gedachte. Omroep 
Drimmelen verzorgt vanaf 18.30 uur een 
voorprogramma, waar met fragmenten 
op het afgelopen jaar wordt teruggeblikt. 
De herdenkingsbijeenkomst zelf is be-
sloten, maar live te volgen bij Omroep 
Drimmelen. Deze  begint om 19.00 uur. 
Dit gebeurt met muziek en sprekers na-
mens de horeca, zorgcentra, jongeren en 
het onderwijs. Ook burgemeester Gert 
de Kok houdt een toespraak. Ter afslui-
ting worden om 20.00 uur alle kerklok-
ken in de gemeente geluid. Ook vragen de 
kerken mensen om vanaf 18.00 uur een 
kaarsje voor het raam aan te steken. Een 

kaars om te gedenken en iedereen, al is 
het op afstand, met elkaar te verbinden.
Judoclub Haragei in coronaperiode

Ook sportverenigingen hebben het moei-
lijk in deze tijden van corona. Judoclub 
Haragei doet er echter alles aan om con-
tact met de leden te houden. Daarvoor 
hebben zij creatieve oplossingen gevon-
den om de motivatie bij vooral de jeugd-
leden op peil te houden. Wij gingen eens 
kijken hoe ze dat doen en brengen daar 
deze week verslag over uit.
Muziek in de regio-Ziggy Floyd

In januari gaf Ziggy Floyd een online op-
treden zonder publiek in Onze Kerk 
Hooge Zwaluwe.  Voor alle muzieklief-
hebbers die optredens missen! Zij spelen 
muziek van Pink Floyd: meeslepend en 
krachtig. En dat laat Ziggy Floyd jou graag 
ervaren. De opnames werden gemaakt 
door 2 van onze cameramensen; de au-
dio werd verzorgd door Yo de Ruijter. Nu 
mag Omroep Drimmelen het ook uitzen-
den, met dank aan Ziggy Floyd en Onze 
Kerk. In deze aflevering het nummer ‘Mo-
ney’ van Pink Floyd.

IN GESPREK  VIA DE 
VOORLEESTELEFOON
Geniet samen van een mooi 
verhaal via de telefoon

Vind jij het leuk om voor te lezen of om 
voorgelezen te worden? En lijkt het je ge-
zellig om te bellen met iemand uit jouw 
eigen gemeente? Word dan  Vertelmaatje! 
Voor elkaar en met elkaar
In deze tijd waarin we afstand moeten 
houden tot elkaar, is het nóg belangrijker 
dat we er voor elkaar zijn. Daarom zijn 
we bij Bibliotheek Theek 5 gestart met de 

Voorleestelefoon. Een hoofdstuk voorle-
zen uit een mooi boek, een interessant 
artikel bespreken uit een magazine of 
krant, een praatje maken over wat je op 
dat moment aan het doen bent, verhalen 
delen over vroeger:  alles mag en alles 
kan. Iedereen mag meedoen!
Je kunt je opgeven als voorlezer of als 
toehoorder.  Je gaat dan 1-op-1 in gesprek 
via de telefoon. Doe mee, bel met iemand 
uit jouw gemeente en word elkaars Ver-
telmaatje. Zo blijven we, op afstand, tóch 
dicht bij elkaar. 
Waarom voorlezen?
Voorlezen en voorgelezen worden is heel 
fijn. Niet alleen voor kinderen, maar ook 
voor volwassenen. Daarbij kan het een 
rol spelen in het doorbreken van het iso-
lement waarin mensen soms verkeren. 
Voorlezen geeft ontspanning en kan een 
mooie aanleiding zijn voor een gesprek of 
om herinneringen op te halen. Dat maakt 
het tot een waardevolle en prettige be-
zigheid.
Meer weten of aanmelden?
Kijk voor meer informatie over de Voor-
leestelefoon op www.theek5.nl/voor-
leestelefoon, bel op werkdagen naar 085 
7441052 of neem contact op met Wik-
ke van Dijk via w.vandijk@theek5.nl en 
meld je aan. Op basis van jouw aanmel-
ding, wensen en interesses gaat Theek 5 
op zoek naar jouw ideale Vertelmaatje. 
We zien je graag bij  Theek 5!

DE  TEKENAAR

Na een eerdere bekendmaking (zie be-
richt 8 december 2020) willen wij u het 
volgende melden:
De Tekenaar wordt nog steeds gemist! 
Het kunstwerk staat bij de kunstenaar en 
wordt gerenoveerd zodat het er straks 
piekfijn uitziet en weer jaren mee kan! 
Dus,  ben jij er ook een beetje aan ge-
hecht en mis je het markante werk op de 
Kleine Schans? Maak je geen zorgen, De 
Tekenaar komt zéker terug!
Bericht  8  december  2020:
Kunstwerk De Tekenaar is in goede 
handen
Veel inwoners uit Terheijden hebben het 
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al opgemerkt; De Tekenaar staat niet meer op zijn vaste plek 
aan de Kleine Schans. Dat klopt, het werk wordt helemaal opge-
knapt. Daarna wordt het weer teruggeplaatst. De renovatie zou 
in eerste instantie gecombineerd worden met de herinrichting 
van de Kleine Schans, maar omdat dit project is uitgesteld doen 
we de renovatie nu al. #terheijden #kunst

ZWERFVUIL RAPEN DE  VLASSELT

Wie wil dat niet? Lekker in het zonnetje, buiten, bewegen en je 
nog nuttig maken ook. Zo’n 18 niet gevaccineerde jongere ou-
deren en oudere jongeren hadden zich opgegeven om namens 
Heemkundekring De Vlasselt zwerfvuil te rapen op woensdag 
3 maart.
Door de coronamaatregelen was er nu digitaal een aantal 
looproutes aangegeven waarbij je op voorhand je keuze had 
kunnen maken. Dat betekende natuurlijk ook op gepaste afstand 
van elkaar rapen. Maar vooraf ook niet gezamenlijk koffie of 
thee en geen gezellige nazit met (non)alcoholische drankjes om 
de ervaringen uit te wisselen. Voor onderweg was wel een koek 
geregeld en na afloop een worstenbroodje, beschikbaar gesteld 
door bakker Van Dongen.
De gemeente had weer prima gezorgd voor grijpmateriaal, 
handschoenen, hesjes en uiteraard vuilniszakken.
Binnen de bebouwde kom leek de hoeveelheid afval minder dan 
voorgaande jaren. Zou dat te maken hebben met een groeiend 
milieubewustzijn of ook door minder (fiets)verkeer?  Ook het 
doorlopend afval rapen door een aantal enthousiaste vrijwilli-
gers zal hier wel aan meegeholpen hebben.
Hoe anders was het 
in het “buitengebied”. 
De parkeerplaats bij 
de milieustraat, om-
geving van de witte 
en de blauwe brug 
en vooral omgeving 
Munnikenhof, parallel 
aan de Wagenbergse 
Baan zijn nog echte 
“vuilstortplaatsen”.
Naast een hoeveel-
heid aan blikjes, pet-
flesjes, snoep- en 
chipszakken scoor-
den we totaal 86 
mondkapjes. Een 
bijzondere vondst 
was een portemon-
nee met rij- en kentekenbewijs (bleek al in mei 2020 gestolen 
te zijn....). Daarnaast sokken, sjaal, washandje etc. De grootste 
vangst was wel vier 5-literblikken thinner, diverse keukenartike-
len en een Miele wasmachine.
Zolang er nog geen statiegeld op flesjes en blikjes zit, zal het ook 
volgend jaar weer nodig zijn om zwerfvuil te rapen.

VERLOREN

Op donderdag 25 februari is er een alarmzendertje van Thebe 
kwijtgeraakt. 
Dit gebeurde waarschijnlijk in de Hoofdstraat in  Terheijden, 
tussen de Jumbo en de Lidl.
Als jij het hebt gevonden, wil je dan contact opnemen met lies-
beth@rondomdetoren.nl of 076 5932137? Ik zorg dat het bij 
de juiste persoon terugkomt.
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TOON OPRINS

Op 18 februari jl. overleed 
onze (biljart)vriend  Toon 
Oprins op 76-jarige leeftijd. 
Een buurtgenoot zei: “Hij was 
niet oud, hij was niet jong, hij 
was belegen eigenlijk.” Dit 
was humor die  Toon zou heb-
ben aangesproken! Humor 
en Toon waren onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. We 
hebben wat afgelachen met 
hem. Buiten zijn humor was 
hij ook heel adrem; hij hoefde 
nooit na te denken over een 
antwoord en dat volgde ook 
binnen een seconde én altijd 
raak! Hij was iemand die vro-

lijkheid en positiviteit bracht, gewoon door zichzelf te zijn. Hij 
gebruikte ook met grote regelmaat toepasselijke uitdrukkingen. 
Als iemand eens vloekte bij een gemiste bal, hoorde je al aanko-
men: “Hier wordt niet gevloekt, hier drinkt men grote borrels!” 
Als hij zelf eens een keer vloekte en we zeiden daar iets van, was 
het antwoord: “Dat is geen vloeken, dat is achteruit bidden!!” 
Toon werd geboren als 5e van 10 kinderen op het Munnikenhof, 
ging na de lagere school naar de tuinbouwschool en later de am-
bachtsschool, waar hij timmerman werd. Hij werkte o.a. op de 
veiling in Breda, waar hij groente en fruit loste van de tuinders 
en bij Bakker Bennebroek. In 1970 trouwde hij zijn Lia; zij kregen 
2 kinderen en 4 kleinkinderen, waar hij supertrots op was! In 
1982 namen broer Kees en Toon het ouderlijke tuinbouwbedrijf 
over. Ze gingen ook weer op het Munnikenhof wonen in de ver-
bouwde schuur van het ouderlijk huis. Er kwam een probleem 
om de hoek kijken, waar niemand rekening mee had gehouden: 
2 kleurenblinde broers in een tomatenkwekerij, dat ging niet 
zo goed…… Ze schakelden dus maar over op komkommers!! 
Beide broers en Lia werkten hard, maar met plezier! Toen Kees 
65 werd en met pensioen ging, besloten Toon en Lia, na lang 
nadenken, om ook vervroegd met pensioen te gaan. Daar heb-
ben ze nooit spijt van gehad; er was meer tijd voor leuke din-
gen. Ze fietsten veel en gingen vaker weg voor fietsvakanties.  
Toon was een man met veel interesses en hobby’s. Zo was hij, 

samen met broer Jos, een fanatieke imker, waarbij ze heerlijke 
honing maakten en verkochten in hun “stalletje aan straat”, waar 
mensen honing konden pakken en geld weglegden.  Toon maak-
te ook wijnen en likeuren en probeerde steeds nieuwe sma-
ken en ik moet zeggen: met prima resultaat. Hij is hiermee ook 
weleens naar Den Bosch geweest, waar onder de Sint Jan een 
soort beoordelingswedstrijden werden gehouden. Hier kwam 
hij trots met de beoordeling “goed” naar huis! Ook ging Toon 
graag vissen (ook vaak met de kleinkinderen) in de buurt en 
verder, maar ook op zee. Zo gingen ze elk jaar met een club-
je naar Denemarken, waar ze een huisje en een boot huurden, 
eten mee van thuis en vissen op zee!  Toon was vrijwilliger op 
de zorgboerderij en kluste wat af als timmerman. Niemand 
deed ook vergeefs een beroep op hem: “Mensen helpen doe 
ik graag.” En natuurlijk biljartte hij bij Keu’s Genoeg. De speel-
avond op dinsdag sloeg hij bijna nooit over. Toon was lid van 
onze club sinds de oprichting in 2001. Of het zo moest zijn, 
werd Toon clubkampioen  in zijn laatste biljartseizoen!  Toon 
was altijd positief, altijd vrolijk, altijd geïnteresseerd, altijd ge-
liefd en behulpzaam: we gaan hem verschrikkelijk missen! In 
de club wordt  nagedacht  over een waardige manier om hem 
te gedenken en herinneren. We wensen Lia, kinderen en klein-
kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.  
Wij sluiten ons als biljartvrienden helemaal aan bij de woorden 
die op zijn bidprentje staan: “Wat hebben we het goed gehad sa-
men! Wat een geluk dat wij hem in ons leven mochten hebben!”

Namens biljartvereniging Keu’s Genoeg,
Christ  Verdaasdonk

IN MEMORIAM

Een aandenken aan Toon, gemaakt door zijn broer Jos

ZOEK DE 7 VERSCHILLEN
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B-FIT  TERHEIJDEN  TRAINT BUITEN!

Bent u ook zo klaar met binnen 
zitten? Wilt u werken aan uw 
fitheid? Klaar met de corona-ki-
lo’s?
Dan hebben wij van B-FIT Ter-
heijden goed nieuws voor u.  
Wij bieden sinds afgelopen week weer trainingen aan in de bui-
tenruimte bij B-FIT, volledig volgens de geldende maatregelen. U 
traint in een eigen afgezet vak met maximaal 2 personen op 1,5 
meter afstand.  Wij houden ons streng aan de huidige maatrege-
len. We werken met tijdsvakken zodat er nooit teveel mensen 
bij elkaar zijn en u veilig kunt werken in uw eigen vak. Daarnaast 
is het desinfecteren van de handen voor en na de training ver-
plicht en worden de gebruikte materialen ook na elke training 
helemaal schoongemaakt. 
Tijdens de training gaat u aan slag met een eigen schema (opge-
steld door de trainers) en liggen de materialen voor u klaar. Er 
zijn altijd professionele begeleiders aanwezig voor uw vragen, 
tips en zij helpen mee om de oefeningen juist en verantwoord 
uit te voeren. De trainingen zijn toegankelijk voor ieder niveau. 
Bent u al fit en wilt u nog fitter worden, heeft u een tijdje stil 
gelegen en wilt u weer goed opstarten of twijfelt u al langer,  dan 
is dit het moment!
Bij B-FIT staan uw veiligheid, uw doelen en trainen op eigen 
niveau onder professionele begeleiding centraal. 

Het begint ook weer lekkerder weer te worden, hardlopen 
is dan de ideale buitensport. Genieten van de omgeving, doen 
wanneer het u uitkomt. Helaas zien wij veel lopers te fanatiek 
beginnen en snel weer afhaken met een blessure of motivatie-
problemen. Daarom biedt B-FIT naast de trainingen  ook bege-
leide hardlooptrainingen aan. Dit doen we op zondagmorgen 
van 9.00 tot 10.00 uur met als startlocatie de voetbalvelden van 
SV  Terheijden.
Wilt u graag werken aan uw doelen als het gaat om sport of 
voeding en hebt u daarin meer begeleiding nodig? Dan is Per-
sonal  Training of Small Group Training ideaal. U gaat dan 1 op 
1 aan de slag met een trainer. Deze stemt de training af op uw 
doelen en kijkt ook buiten de trainingen mee naar uw lifestyle, 
voeding en bewegen. Hierdoor kunt u goed toewerken naar uw 
uiteindelijke doel. 
Wilt u graag een (gratis!) proefles doen? Of kennis maken? Of 
heeft u misschien andere vragen? Stuur dan even een email naar 
info@bfitterheijden.nl.   Tot ziens!

SPORT
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SPRAAKVERMAAK  SLUIT 
BIJZONDER SEIZOEN AF 
met  Twan Huys, Marion Koopmans 
en Christel de Laat

Zondag 14 maart 
sluit Spraakvermaak 
het 14e seizoen in stijl 
af met o.a. Twan Huys, 
Marion Koopmans en 
Christel de Laat. Zon-
der verder het c-woord 

te gebruiken, was dit in meerdere opzich-
ten een bijzonder seizoen. We maakten 
enkel digitale afleveringen en die wer-
den (letterlijk en figuurlijk) goed ontvan-
gen, met elke editie veel kijkers.  Toch is 
en blijft onze grootste wens om in De 
Gouden Leeuw weer een programma te 
presenteren in een zaal vol met mensen. 
Twan Huys

Nieuwsuur, NOVA, 
Buitenhof en Col-
lege Tour zijn pro-
gramma’s waar het 
gezicht van Twan 
Huys bij hoort. In M 
was hij vaste duider 
van de Amerikaanse 

politiek en bracht verslag uit van de presi-

dentsverkiezingen. Raken we bij  Twan een 
gevoelige snaar als presentator Dik van 
Beest zijn uitstapje naar RTL Late Night 
ter sprake brengt? Na zijn RTL-avontuur 
ging Twan wandelen en schreef het boek 
Wandellust. ‘Samen lopen verhoogt de 
kwaliteit van de conversatie’, schreef hij 
in het voorwoord. Binnenkort start  Twan 
bij KRO-NCRV met een nieuw seizoen 
van College Tour.
Marion Koopmans

Net zoals veel van 
haar collega’s werd 
viroloog Marion 
Koopmans (foto 
Guido Benschop) 
het afgelopen jaar 
een BN’er. De hoog-
leraar virologie aan 
het Erasmus MC in 

Rotterdam schuift regelmatig aan bij Op1. 
Haar onderzoek richt zich op de over-
dracht van virussen van dieren op mensen 
en op grootschalige verspreiding tussen 
mensen. Een paar weken geleden keer-
de ze terug van een onderzoeksmissie in 
Wuhan, China. Marion Koopmans is een 
veelgevraagd spreker op internationale 
fora en ze gaat het contact met een bre-
der publiek niet uit de weg. Een bezoek 
aan Spraakvermaak past dus naadloos. 
Christel de Laat en Marco van den 

Bosch
Comédienne Chris-
tel de Laat (foto Tien 
Mureau) verzorgt de 
column. We kennen 
haar ook als Betty 
van den Oetelaar. In 
die rol presenteert 

ze voor Omroep Brabant o.a. De Bra-
bantQuiz en elk voorjaar ‘Het Lekkerste 
Brabantse Worstenbroodje’. En zodra dat 
weer mogelijk is, gaat ze verder met haar 
succesvolle theaterprogramma ‘Zijn daar 
nog vragen over?’
Marco van den Bosch is commercieel di-
recteur van PAL-V, het bedrijf in Raams-
donksveer dat ‘de vliegende auto’ heeft 
ontwikkeld. Europese goedkeuring om de 
openbare weg op te gaan is er al. Maar 
voordat hij ook de lucht in mag,  is nog 
groen licht nodig van de Europese toe-
zichthouder voor de luchtvaart.  PAL-V 
verwacht in 2023 de eerste vliegende au-
to’s aan klanten te kunnen leveren. 
Tonny en Ton
Muzikaal tappen we 
deze keer uit een heel 
ander vaatje: saxofonist 
Tonny Bijl en pianist 
Ton Stevens spelen mu-
ziek van de Argentijnse 
tangomuzikant, bando-

UITGAAN
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neonist en componist  Astor Piazzolla. Tonny is saxofonist bij 
Fanfare ‘Bereden Wapens’ in Vught. Daarnaast speelt hij bij blaas-
kapel ’t Harmonieke en bij Egerländer Sextet ‘Die Mayrischen 
Musikanten’ (beiden uit Made).  Ton Stevens  studeerde piano 
en orgel aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Tijdens de 
eerste lockdown maakten ze in restaurant Onze Kerk in Hooge 
Zwaluwe een wekelijkse concertserie ‘Muziek verbindt’.
Nog meer namen
Lieke Schuitmaker (foto gemeente 
Drimmelen) is voor de VVD wethouder 
Economische Zaken. Op 14 maart zit zij 
als gastpresentator naast Dik van Beest. 
Mirjam Schrauwen, Wim Smetsers en 
Petra Kimmel gingen nog even terug 
naar ons voormalige thuis in Terheijden. 
Ze gingen kijken (en bieden en kopen?) 
bij een veiling in Ons Thuis. Rob Saris 
en Justin Bouwman spelen in de Supermarktquiz om de Spraak-
vermaakbokaal.
Spraakvermaak bij u thuis
Seizoenkaarthouders krijgen automatisch op woensdag 10 
maart een link en 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 
uniek wachtwoord per e-mail toegestuurd. Op zondag 14 maart 
kunt u vanaf 14.00 uur inloggen voor de 83e editie, het pro-
gramma start zoals altijd om 14.30 uur. 
Zie ook www.spraakvermaak.nl.

NIEUWE DATA CONCERTEN  WITTE 
KERKJE

Zo goed als we ons 45 jaar lang 
aan de afspraken hebben gehou-
den, zo onvoorspelbaar is het nu.
Maar, u had het al begrepen, een 
concert op 14 maart is niet mo-
gelijk. Datum van het concert 
met de Cello Suites van Bach 
in het Witte Kerkje is verplaatst 
van 14 naar 28 maart 2021. Als 
de lockdown voor de concerten 
dan nog niet voorbij is wordt het 
11 april.
Op de abonnementen staan verkeerde data,  maar ze zijn na-
tuurlijk gewoon geldig op de data dat de concerten doorgaan. 
De data op een rijtje
Toegang voor abonnementhouders: 
28 maart 2021 (als de lockdown 
nog niet voorbij is, dan 11 april) 
om 15.30 uur. Elisabeth Schijns - 
Cello-suites van Bach (zie foto).
25 april 2021 om 14.00 of 16.00 
uur (de gereserveerde aanvangstijd 
wordt op de abonnementskaart 
aangegeven). Olga Vocal Ensemble 
- vocaal mannenkwintet.
16 mei 2021 om 15.30 uur: Els 
van der Weij - saxofoon en Sophie 
van Dijk - harp.
13 juni 2021 om 14.00 of 16.00 
uur (de gereserveerde aanvangs-
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tijd wordt op de abonnementskaart aan-
gegeven). Leids Barok Ensemble LBE, met 
de solocellist Fred Edele.
Toegang met ‘twee-concerten-kaart’: 
25 april 2021 om 14.00 of 16.00 uur (de 
gereserveerde aanvangstijd wordt op de 
‘twee-concerten-kaart’ aangegeven). Olga 
Vocal Ensemble - vocaal mannenkwintet. 
13 juni 2021 om 14.00 of 16.00 uur (de 
gereserveerde aanvangstijd wordt op 
de ‘twee-concerten-kaart’ aangegeven). 
Leids Barok Ensemble LBE, met de solo-
cellist Fred Edele.
Twee-concerten-kaarten 
Er is nog een aantal ‘twee-concerten- 
kaarten’ à € 20,- beschikbaar voor het 
Olga Vocal Ensemble (25 april) en het 
Leids Barok Ensemble (13 juni).
Losse plaatsen
Losse plaatsen à € 12,- kunnen gereser-
veerd worden als er naast de abonne-
menten nog plaatsen beschikbaar zijn of 
komen. Deze reserveringen komen op 
een wachtlijst. Vlak voor het concert we-
ten we of entree mogelijk is, waarna de 
reservering wordt betaald.
Reserveren en meer informatie bij de Stg. 
Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden: 
E-mail:  theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl 
Website: www.concertenwittekerkje.nl; 
www.concertenwittekerkje.com/concer-
ten-2020-2021; www.ConcertenWitte-
Kerkje.com/contact
Telefoon:  076  5931177 (Agaath), 076 
5934434 (Babs).
Wij houden veel zin in deze prachtige 
concerten en nu maar hopen dat alles 
door kan gaan, zoals gepland.
Blijf gezond en houd er samen met ons 
de moed in!

BESTE BUURTBEWONERS

De afgelopen weken 
maakte ik heel wat co-
ronawandelingen. In Ter-
heijden en Wagenberg 
waar ik woon, in de stad 
Tilburg waar ik werk, 
en in Steenbergen, waar 

ik geboren ben en op bezoek ga bij mijn 
moeder in het verzorgingshuis. Steeds 
stelde ik mezelf de vraag: hoeveel mensen 
zijn hier getroffen door de coronacrisis? 
Mensen die ziek zijn geworden, misschien 
wel overleden, hun baan kwijt of in schul-
den terecht gekomen…? Tja, dat zijn er 
meer dan we denken, veel meer.  Wat 
doen we hier aan?
Op 17 maart zijn de verkiezingen, 
welke keuze maak jij? 

De PvdA maakt zich sterk voor een eer-
lijker Nederland. Een land met aandacht 
voor alle mensen en zeker ook voor 
mensen in kwetsbare posities. Dat is de 
reden dat ik me verkiesbaar heb gesteld.
Wie ben ik?

Mijn naam is Joke de Kock. Als jongste 
opgegroeid in een arbeidersgezin, waarin 
maatschappelijke betrokkenheid en socia-
le inzet vanzelfsprekend waren. Een gezin 
ook waar hard gewerkt moest worden.
Al ruim 20 jaar zet ik me vanuit de ge-
meente Tilburg in om lokaal en landelijk 
armoede en schulden aan te pakken. Als 
geen ander weet ik hoe wetgeving uit 
Den Haag in het dagelijks leven van men-
sen totaal verkeerd uit kan pakken. Dat 
geldt zeker voor schulden en armoede.
Armoede en schulden
Hoe het komt dat zoveel mensen in de 
schulden terecht komen? Mijn ervaring is 
dat het iedereen kan overkomen. Te veel 
mensen kunnen niet leven van hun 
inkomen uit werk. Ze zijn afhankelijk 
van huur- of zorgtoeslag, omdat de vaste 
lasten hard stijgen.
Mensen met grote financiële problemen 
ervaren stress, gezinnen lijden eronder. 
Uitsluiting, gezondheidsklachten of ver-
slaving zijn geen uitzondering. Kinderen 
kunnen niet meer meedoen!
Schulden en armoede zijn ook in Noord-
Brabant een probleem. Veel mensen 
wachten op een aanpak die hen onder-
steunt en uit de schulden helpt. 
Wat moet veranderen?
Als PvdA vinden we dat het beter en so-
cialer moet. Mensen die leven in armoe-
de en schulden verdienen vertrouwen en 
uitzicht op een betere toekomst.  Te vaak 
wordt het belang van de schuldeisers 
vooropgesteld. Ook door de overheid. 
Dat moet veranderen!
Wat ga ik bijdragen?
Als deskundige armoede en schulden 
weet ik wat nodig is om situaties van men-
sen te verbeteren. Ik zal hier in de Tweede 
Kamer voor vechten, bij elk voorstel zal 
ik kijken naar wat dit betekent voor het 

dagelijks leven. 
Het oplossen van de coronaschulden, de 
aanpak van kinderarmoede, de inrichting 
van een nieuw toeslagenstelsel, verlaging 
van de zorgpremie en het afschaffen van 
het eigen risico, dat zijn mijn prioriteiten.
17 maart zijn er verkiezingen! Mag 
ik rekenen op uw voorkeurstem? 
Samen bouwen we aan een eerlijker 
en fatsoenlijker Nederland.
Joke de Kock, PvdA #39 

HOUD  VOL!

Al meer dan een jaar, zolang zijn we al 
met een woord bezig: “Corona”, en wat 
neemt dat een hoop ellende met zich 
mee. Het richt ons als mens meer schade 
aan dan wat we liefhebben.
Golf na golf treedt binnen in ons land, ook 
in onze gemeente heeft het een plaats 
gevonden om zich te verspreiden. De 
schade die dit virus aanbrengt is groot, 
mensen worden ziek en komen zelfs te 
overlijden.
Maar hoe groot het verlies of hoe pijnlijk 
het ook is, hier komen we doorheen.
Maar de enige manier om dat te doen is 
toch echt met elkaar. De kracht die ont-
staat is groot, iedereen zorgt voor elkaar. 
Toch even de vraag of het goed gaat of 
toch even een klein grapje.
Dit wordt gedaan voor maar een ding, en 
dat is toch even die lach op iemands ge-
zicht.
Er zijn het laatste jaar veel veranderingen 
geweest, waar iedereen hinder van heeft 
ervaren en het nu misschien nog steeds 
zo ervaart, maar wat wij mee willen ge-
ven is om toch nog vol te houden en om 
goed op elkaar te letten. Zorg goed voor 
elkaar, het gaat niet alleen om het zorgen 
voor iemand die ziek is, maar ook voor 
diegene in quarantaine en die opa of oma 
die even dat praatje en die lach van jou 
nodig heeft, ook al is dat achter glas. 
Voor iedereen duurt dit onwijs lang, maar 

POLITIEK

“Mag ik rekenen op uw voorkeurstem? 
Joke de Kock, PvdA no. 39” 

Loes Cornel-Welten
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voor de mensen die alleen zijn voelt dit nog eenzamer. Wandel 
bijvoorbeeld even een rondje langs die buurman die voor het 
raam zit en zwaai even. En koop als dat lukt lokaal, zodat de 
lokale ondernemers hier niet aan onderdoor gaan.
Natuurlijk proberen we allemaal wat we kunnen doen om een 
ieder om ons heen te helpen of te steunen.
Maar houd deze goede daden nog even vast! Niemand mag zich 
toch alleen voelen!?  Vooral niet in deze tijd!
Lijst Harry Bakker leeft met u mee!

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

Vieringen door de week en in het weekend:
Zaterdag  13 maart 19.00 uur: Eucharistieviering. 4e week-
end 40-dagentijd.  Voorganger: pastoor M. Lindeijer. Orgel: dhr. J. 
Horbach, zang: dhr. H.  Vergouwen.
Zaterdag  20 maart 19.00 uur: Eucharistieviering. 5e week-
end 40-dagentijd. Extra Collecte.  Voorganger: kapelaan L. Balles-
ter. Orgel: dhr. J. van Opdorp, zang: dhr. H.  Vergouwen.
Mededelingen:
Vrijdag 12 maart Herdenken en Hoop
U heeft er vast al iets over gehoord. In samenwerking met de 
gemeente Drimmelen willen de katholieke en protestante ker-
ken op vrijdag 12 maart a.s. herdenken dat ook onze gemeen-
te Drimmelen een jaar geleden in lockdown ging door de co-
ronapandemie.
Veel inwoners zijn getroffen door deze pandemie. We denken 
aan onze overledenen en onze zieken, maar ook aan allen die 
zich eenzaam voelen door het gebrek aan contact.  We denken 
aan onze jongeren, die hun school, sport en vrienden moeten 
missen. We denken aan de winkeliers en ondernemers die hun 
bedrijf dicht moesten houden, tijdelijk of geheel, en zich grote 
zorgen maken over hun toekomst. We denken aan alle zorgme-
dewerkers die zo hard moeten werken.
We willen de herdenking eenvoudig houden. De kerken zullen 
van 10.00 uur tot 17.00 uur open zijn voor een kaarsje of een 
intentie die u achter kunt laten. Graag nodigen we alle inwoners 
van de gemeente uit om rond 18.30 uur een kaarsje voor het 
raam te zetten, als teken van hoop en solidariteit. Om 20.00 uur 
zullen alle klokken in de gemeente luiden, zoals tijdens de eerste 
coronagolf. Ze eren de slachtoffers en zeggen dank aan de velen 
die de maatschappij draaiend houden, vaak met heel veel moeite.
Zaterdag 20 maart extra collecte Vastenactie.
Openingstijden parochiekantoor: 
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is geopend op vrij-
dagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur, telefoonnummer 076 
5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, 
jubileum, een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen 
doopbewijzen enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u 
contact opnemen met telefoonnummer 06 51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen laat het dan a.u.b. weten 
aan het parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden via 
telefoonnummer 076 5931216 of via e-mailadres (zie boven). 
Bij voorbaat dank.

KERKEN
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1. Cor Franken, 2. Jan van Hamersveld, 3. Toos van Boxsel, 
4. Gerard van Vugt, 5. Susan de Smit, 6. Els Geurts, 

7. Marianne Vermeulen, 8. Charlotte Morales-Servranckx, 
9. Elly Bloemendaal, 10. Frans Snoeren, 11. Pierre Gruca
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ALGEMENE HERDENKING 
ÉÉN  JAAR CORONA

Op vrijdagavond 12 maart wordt in 
de gemeente Drimmelen één jaar co-
ronapandemie herdacht. Het initiatief 
gaat uit van de kerken en wordt gesteund 
door de gemeente. De gedachte: samen 
terugkijken op een moeilijke tijd die nog 
niet voorbij is, en samen vooruitkijken 
met hoop.
Zorg, onderwijs, ondernemers, jon-
geren
Om elkaar te bemoedigen wordt ieder-
een uitgenodigd om vanaf 18.00 uur een 
kaars voor het raam te zetten: licht dat 
brandt in de duisternis. Omroep Drim-
melen kijkt om 18.30 uur terug op de 
afgelopen twaalf maanden: interviews 
met mensen die het moeilijk hadden en 
beelden van bemoedigende acties. Om 
19.00 uur is er een besloten herdenkings-
bijeenkomst in kleine kring -vanwege de 
coronamaatregelen- in de Bernarduskerk 
te Made. Burgemeester Gert de Kok zal 
spreken, evenals vertegenwoordigers van 
de zorg, de middenstand, de jongeren en 
het onderwijs. Hun getuigenissen worden 
afgewisseld met muziek. De bijeenkomst 
is live te volgen op Omroep Drimmelen. 
Om 20.00 uur zullen alle kerken in de 
gemeente hun klokken luiden, als teken 
van hoop op een spoedig einde van de 
pandemie.

Iedereen kan meedoen
Iedereen is welkom om op zijn of haar 
eigen manier aan het initiatief deel te ne-
men. De een zal stilstaan bij de 27 co-
ronadoden in de gemeente, de ander zal 
om 20.00 uur het glas heffen op een beter 
jaar, zonder virus. Laten we tonen dat we 
er zijn voor elkaar.
Kaarsje
In alle katholieke kerken en in de protes-
tantse kerken van Hooge Zwaluwe, Made 
en Drimmelen kan men van 10.00 tot 
17.00 uur een kaarsje opsteken en een 
gebed, wens of gedachte achterlaten. Ook 
op andere plekken kan men, als men wil, 
zulke blijken van zorg en medeleven ver-
zamelen. Deze worden meegenomen in 
de herdenkingsbijeenkomst ’s avonds.
Programma herdenking
18.00 uur: Kaars voor het raam
18.30 uur:  Terugblik door Omroep Drim-
melen TV

19.00 uur: Herdenkingsbijeenkomst van-
uit Bernarduskerk, livestream via Om-
roep Drimmelen TV
20.00 uur: Klokgelui van alle kerken in de 
gemeente
Contactpersonen: Griselda Aanen: 
06 36284491, Jolanda van Bragt: 0162 
682303. 
Alle informatie is te vinden op www.wij-
zijndrimmelen.nl. Omroep Drimmelen 
live uitzending is te zien via Ziggo kanaal 
42. KPN, XS4ALL en Telfort met de witte 
afstandsbediening op kanaal 1476. Telfort 
met de zwarte afstandsbediening, Edutel, 
Fiber.nl en Stipte op kanaal 2170. YouTu-
be livestream Omroep Drimmelen: www.
youtube.com/channel/UC5dyLmIdgrml-
kuVZGWS3Vig of via https://wl-0d171e.
enigmatv. io/embedded/b39e8b16_
0D171E.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Tegemoetkoming amateursportor-
ganisaties COVID-19 (Q4 2020)
Sportverenigingen kun-
nen t/m 5 april een 
aanvraag indienen voor 
TASO regeling Q4 
2020. Het gaat om de 
volgende sportvereni-
gingen:
Categorie A: Amateursportorganisatie 
met of zonder een sportaccommodatie 
in eigendom en doorlopende lasten tus-
sen € 500,- en € 4.000 ,- in een periode.
Categorie B: Amateursportorganisatie 
met een sportaccommodatie in eigendom 
en doorlopende lasten van ten minste 
€ 8.000,- in een periode, na aftrek van een 
ontvangen tegemoetkoming op grond van 
de TOGS of TVL.
Zie voor meer informatie: Tegemoetko-
ming amateursportorganisaties COVID-19 
(Q4 2020) | Subsidie | Dienst Uitvoering 
Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl).
Stemmen 
Iedereen van 70 jaar 
en ouder kan deze 
verkiezingen stemmen 
per brief. Hoe werkt 
dat?
1) U vult het briefstembiljet in. Dat mag 
met elke kleur en hoeft dus niet perse 
met rood.
2) U stopt het ingevulde briefstembiljet in 
de stembiljet-envelop en sluit de envelop.
3) U ondertekent uw stempluspas. Bent 
u niet in staat om een handtekening te 
zetten, dan hoeft dat niet.

4) U stopt uw ondertekende stempluspas 
en de gesloten stembiljet-envelop in de 
retourenvelop. U plakt de retourenvelop 
dicht. Vervolgens kunt u deze envelop 
per post verzenden of afgeven op het 
afgiftepunt op het gemeentehuis. Let op: 
zowel het stembiljet (in een envelop) én 
de stempluspas moeten allebei in de re-
tourenvelop zitten. Anders telt uw stem 
helaas niet mee.
Inleveren of opsturen, 2 opties:
- u levert de retourenvelop van 10 maart 
t/m 17 maart 2021 in bij het inleverpunt 
bij het gemeentehuis. Dit is geopend op 
werkdagen tijdens de openingstijden van 
het gemeentehuis. 
- Of u stuurt de retourenvelop op per 
post. Let op! U moet er zelf voor zorgen 
dat de retourenvelop uiterlijk woensdag 
17 maart 2021 voor 21.00 uur op het ge-
meentehuis is. U moet de brief dus op tijd 
op de post doen. Of u kunt er voor kie-
zen om de briefstem door iemand anders 
voor u te laten posten of af te geven bij 
het inleverpunt.
Wilt u liever naar het stembureau komen 
om daar te stemmen? Dat kan ook. U 
bent dan welkom op 15, 16 of 17 maart 
2021 in één van onderstaande stembu-
reaus. Vergeet niet uw identiteitsbewijs, 
stempluspas en stembiljet mee te nemen.
Op 15 en 16 maart 2021 zijn de volgende 
3 stembureaus geopend voor vervroegd 
stemmen. Dit is specifiek bedoeld voor 
mensen in de coronarisicogroep vanwe-
ge een hogere leeftijd of een kwetsbare 
gezondheid:
• Made: Gemeentehuis
• Terheijden:  Witte Kerkje
• Lage Zwaluwe: Brasserie ’t Appeltje
U kunt ook iemand anders een volmacht 
geven om voor u te mogen stemmen. 
Op 17 maart 2021 zijn alle stembureaus 
geopend en kan iedereen daar terecht 
voor het uitbrengen van zijn/haar stem. 
Om te zorgen dat kiezers die dag zo veel 
als mogelijk verspreid langskomen, willen 
we het volgende vragen: Kunt u op 17 
maart overdag langskomen om te stem-
men? Kom dan het liefst ook overdag!
Ga voor meer informatie naar www.
drimmelen.nl/verkiezingen.
Landelijke Opschoondag zaterdag 20 
maart: maak een opschoon-ommetje!
Op zaterdag 20 maart is de Landelijke 
Opschoondag. Deze vindt dit jaar in aan-
gepaste vorm plaats. Doe mee en maak 
een opschoon-ommetje. Zo gaan we sa-
men aan de slag voor een schone buurt! 
Terwijl u een frisse neus haalt, kunt u 
uw buurt schoonhouden door een op-
schoon-ommetje te maken. Zo komt u, 
alleen of samen met huisgenoten, in actie 
tegen zwerfafval.  Wegens corona is het 

GEMEENTE
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dit jaar helaas niet 
mogelijk om als ver-
eniging of groep aan 
de slag te gaan. De 
gemeente faciliteert 
opschoonmaterialen 
(afvalzakken en -hou-
ders, afvalgrijpers, vei-
ligheidshesjes, hand-
schoenen) en haalt de 
afvalzakken vol met 
zwerfafval weer op. 
Deze materialen worden coronaproof ter beschikking gesteld.
Aanmelden voor het opschoon-ommetje kan tot 11 maart 
via Landelijke Opschoondag zaterdag 20 maart: maak een op-
schoon-ommetje! | Gemeente Drimmelen.
Kies bewust, koop lokaal!
Voor een aantal ondernemers betekent de recente verruiming 
van de maatregelen weer een kans en wat licht aan het einde 
van de tunnel. Wethouder Lieke Schuitmaker: “Maar dat werkt 
alleen als jullie, onze inwoners, er ook bewust voor kiezen om 
naar onze lokale ondernemers in de verschillende sectoren 
te (blijven) gaan. Zij houden onze dorpen bruisend, zorgen er 
mede voor dat we kunnen genieten van onze (sport)clubs en 
verenigingen, en creëren werkgelegenheid. Daarom moeten we 
dat koesteren!”
Ton Zwinkels (voorzitter BND) vult aan: “De ondernemers in 
de buurt staan met liefde voor u klaar met al hun producten en/
of diensten, ook in deze moeilijke tijd. En we willen toch dat we 
met zijn allen deze tijd doorkomen, zodat we straks nog steeds 
bij al onze favoriete bedrijven terecht kunnen?” 
Daarom roept de gemeente samen met ondernemersverenigin-
gen Bedrijven Netwerk Drimmelen (BND) en de BIZ Made op: 
Kies bewust, koop lokaal! 
Doet u ook mee?
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Zeggelaan 31 (4844 SB) (W-2021-0109): Het kappen 
van een boom. Ingekomen d.d. 12-02-2021.
Terheijden, Bosbies 18 (4844 HM) (W-2021-0118): Het aan-
brengen van gevelbekleding tegen de rechterzijgevel. Ingekomen 
d.d. 16-02-2021.
Terheijden, Munnikenhof nabij 21 (4844 PK) (W-2021-0121): 
Het kappen van 1 eik. Ingekomen d.d. 17-02-2021.
Wagenberg,  Vogelstraat 21 (4845 PA) (W-2021-0136): Het bou-
wen van een loods voor de opslag van geoogste producten en 
stalling van machines en een milieu neutraal wijzigen. Ingekomen 
d.d. 24-02-2021. 



19Rondom de Toren 2021

Verlengingsbesluit omgevingsvergun-
ning
Terheijden, Gruythof 1 t/m 21 (oneven) en 2 
t/m 8 (even) (4844 SE) (W-2020-1041): Het 
oprichten van 15 woningen en het kappen van 
112 bomen. Besluitdatum: 11-02-2021. Het 
aangegeven besluit is nog niet verleend. Het college van burge-
meester en wethouders heeft besloten om in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de genoemde 
aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van 
(maximaal) 6 weken. U kunt als derde-belanghebbende geen be-
waar maken tegen de verlengingsbesluiten. Dat kan pas nadat er 
op de aanvragen is beslist.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Schansstraat 13 (4844 AR) (W-2020-0907): Het bou-
wen van een woning. Besluitdatum: 12-02-2021.
Terheijden, langs Kanaaldijk en Markkanaal Zuid in Breda a.d. 
kant van Terheijden (4844 EM) (W-2021-0021): Het vervangen 
van de bestaande damwand en het aanbrengen van een aantal 
Fauna Uittrede Plaatsen. Besluitdatum: 17-02-2021
Terheijden, Zeggelaan 17 (4844 SB) (W-2021-0004): Het kappen 
van 1 es op het zijerf i.v.m. voorkoming van schade en waarbor-
gen veiligheid. Herplantplicht van tenminste 1 boom. Besluitda-
tum: 19-02-2021.
Geweigerde omg.vergunningen reguliere procedure
Wagenberg, Wagenstraat 5 (4845 CS) (W-2020-1056): Het ver-
anderen van de bestaande uitrit. Besluitdatum: 17-02-2021.
Terheijden, Bergen 61 (4844 EM) (W-2021-0009): Het kappen 
van 1 populier op het voorerf vanwege de landschappelijke en 
beeldbepalende waarde. Besluitdatum: 22-02-2021.
Bekendmaking gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 
B & W van Drimmelen maken bekend dat zij hebben besloten 
door plaatsing van het bord E06 van bijlage I van het RVV 1990 
en onderbord met kentekenaanduiding in Terheijden de volgen-
de gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen: 
Lijsterbesstraat (33-FT-XL, ter hoogte van huisnummer 5); He-
zelaar  (75-HSG-4 naast huisnummer 14); Norbartstraat (NP-
990-F, ter hoogte van huisnummer 29). Bovengenoemde beslui-
ten worden uitgevoerd conform tekening. Op deze besluiten is 
de bezwaarschriftenprocedure van toepassing.

FIETSGILDE DOET PROEF MET 
EEN-OP-EEN-FIETSTOCHTEN

Nu ze al een jaar niet meer met 
groepen op pad kunnen gaan, willen 
de fietsgidsen van Gilde De Baronie 
een-op-een-fietstochten aanbieden.
Wandelen en fietsen zijn zo’n beetje 
de enige vormen van lichaamsbewe-

ging in de buitenlucht die nog mogelijk zijn. Maar dan wel maxi-
maal met z’n tweeën.
Voor wie fietsen in zijn eentje saai vindt of er om één of andere 
reden niet toe komt, bieden wij nu de mogelijkheid om er met 
een van onze gidsen op uit te trekken.
Het gaat heel eenvoudig: Meld u bij voorkeur per mail aan op 
fietsgilde@gildebaronie.nl of eventueel via 076 5712339 onder 
vermelding van uw naam en telefoonnummer. Wij brengen u 
met een van onze gidsen in contact. U spreekt onderling af hoe 
ver, hoe lang u wilt gaan fietsen en waar u elkaar treft.
Onze gidsen weten vaak een hoop interessants te vertellen over 

de omgeving. Wie weet hebt u samen een goed gesprek. Maar in 
stilte genieten mag natuurlijk ook.
Het is: u vraagt, wij draaien. Ook als u maar één of twee uurtjes 
wilt gaan fietsen bent u van harte welkom. Maar let wel: u rijdt 
op eigen risico en neemt alle coronamaatregelen in acht. En on-
der de huidige omstandigheden behoren sanitaire voorzieningen 
en pechhulp NIET tot dit aanbod.

Deze service is sinds 1 maart 2021 beschikbaar en is voorlopig 
als proef gratis. Aanmelden en inlichtingen: www.gildebaronie.nl/
fietstochten.

IETS  VERDER VAN DE  TOREN
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 RdT?

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

Wij willen graag iedereen bedanken voor de steun, bezoekjes, 

belangstelling, kaarten en lieve woorden tijdens de laatste levensfase 

en na het overlijden van mijn man, maatje, vader en trotse opa 

Antoon Oprins 

"Opa Toon" 
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar huisarts Dr. van Haaren. 

Lia Oprins-Feskens 

Kinderen en kleinkinderen 



Met de klok mee, begin linksboven:
Anita Dudok, Jori van Thoor,

Ingrid Karremans, Marianne Vermeulen,
Gerard van Vugt


