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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN 

Op maandagochtend 26 april ontvingen vijf vrijwilligers uit de 
gemeente Drimmelen en een uit Zevenbergschen Hoek een te-
lefoontje van burgemeester Gert de Kok met de mededeling 
dat ze een Koninklijke Onderscheiding kregen. De burgemees-
ter nodigde ze uit om die middag samen met hun ‘bubbel’ naar 
het gemeentehuis te komen voor het coronaproof opspelden 
van de versierselen. De vrijwilligers mogen zich lid noemen in 
de orde van Oranje-Nassau.
Bij de gelukkigen waren ook:
Peter Reniers uit Wagenberg

Al 44 jaar is de heer Reniers uit Wagenberg vrijwilliger, met 
name bij sportverenigingen. Hij startte als KNVB-scheidsrechter 
in het amateurvoetbal.  Van 1986 tot 1988 werd hij secretaris 
van de Voetbalscheidsrechtersvereniging Breda en omstreken. 
Daarna werd de heer Peter Reniers 
in 1993 voorzitter van de Buurt-
vereniging Het Centrum te Wa-
genberg. In de periode 2008 - 2013 
was hij vrijwilliger bij de Stichting 
Dorpsraad Wagenberg. In 2010 ging 
de heer Peter Reniers weer terug 
naar de voetbal, r.k.v.v. Voetbalclub 
Wagenberg. Hij was jeugdleider, 
de organisator van het zaalvoetbal, 
trainer en grensrechter. Momen-
teel is hij bestuurslid en vrijwilliger. 
Daarnaast draait hij bardienst, is hij 
scheidsrechter en voorzitter van de 
jubileumcommissie. Peter Reniers 
was van 2013 tot 2020 voorzitter 
van handbalvereniging Mixed Up uit Wagenberg. Sinds 2000 is hij 
ook actief bij Carnavalscomité De Erpelrooiers waar hij onder 
andere lid was van de Raad van Elf. Sinds 2018 is hij voorzitter.
Gerrit van Gool uit Wagenberg

LINTJES



3Rondom de Toren 2021

In de periode van 1988 tot 1993 en 
van 2000 tot 2020 is de heer Van 
Gool uit Wagenberg vrijwilliger bij 
de Voetbalclub Wagenberg (VCW). 
Hij was hier actief als scheidsrechter, 
grensrechter en barmedewerker. In 
2012 werd hij benoemd tot vrijwilli-
ger van het jaar.  Van 1993 tot 2021 is 
de heer Van Gool vrijwilliger bij het 
Oranje Comité Wagenberg. Hij was 
daar sinds 2015 bestuurslid/penning-
meester. Vanaf 2010 tot heden is hij 
lid van het Avondvierdaagse comité 
Wagenberg. Hij plant de routes, co-

ordineert de verkeersregelaars en zet zich in als verkeersre-
gelaar.  Daarnaast is de heer Van Gool al 9 jaar vrijwilliger bij 
Carnavalsvereniging De Erpelrooiers in Wagenberg. Hij was ad-
judant en momenteel lid van de Raad van Elf. Sinds 2014 collec-
teert de heer Van Gool voor de Nierstichting.

BEVRIJDINGSDAG - 5 MEI

Een dag voor velen om nooit te vergeten - om in ere te houden 
- zeker nu in deze crisistijd!
Voor mijn ouders en mij heeft bevrijding een andere betekenis. 
Helaas hebben mijn ouders nooit bevrijding gekend, de pijnen 
zaten/zitten te diep en goede hulp was er niet. Zelf ken ik bevrij-
ding van mijn emotionele erfenis, te maken met o.a. het vreselij-
ke oorlogsverleden van mijn (groot)ouders…
Toen ik terugkwam uit Zuid-Afrika, waar ik een tijd had ge-
woond en gewerkt met de lokale bevolking, moest ik weer he-
lemaal opnieuw beginnen; huis vinden - inkomsten creëren - PT 
baan zoeken & praktijk opnieuw opstarten.
Ik was bijna 54 jaar! Zeker niet makkelijk en al helemaal niet 
op deze leeftijd, maar ik pakte mijn verantwoordelijkheden op. 
Inmiddels had ik m.i. voldoende levenservaringen opgebouwd 
en voelde dat het eerst de tijd was om mijn boek te schrijven. 
Het schrijven van dit autobiografische boek “Alles begint met 
DE EMOTIONELE ERFENIS van onze (voor)ouders” heeft het 
laatste stukje bevrijding in mijzelf opgeleverd. Dit, aangezien de 
(onverklaarbare) donkere wolk die jarenlang boven mijn hoofd 
hing, mede ten gevolge van mijn emotionele erfenis, nu is ‘ver-
dwenen’. Hier bedoel ik mee dat ik van mijn open wonden lit-
tekens heb gemaakt en ik ze niet meer de overhand laat krijgen 
in mijn leven. In het kort is een emotionele erfenis iets wat je, 
naast fysieke kenmerken, erft van jouw (voor)ouders, zoals hun 
onverwerkte trauma ‘s en pijnen, die van generatie op generatie 
kan worden doorgegeven. 
Ik ben kleinkind van grootouders die tijdens de WOII verkeerde 
beslissingen hebben genomen, waardoor meteen na de bevrij-
ding in 1945 voor beide families de hel begon! Geen van allen 
hebben samengewerkt met de Duitsers, integendeel, maar aan 
moeders kant liet haar vader zich in de WOII naturaliseren tot 
Duitser vanwege een buitenechtelijke relatie en aan vaders kant 
bleven zijn vader en tante (niet actief) lid van de NSB uit eco-
nomische overwegingen,  met alle vreselijke gevolgen van dien.
Meteen na de bevrijding in 1945 werden in totaal 6 personen uit 
beide families (vaders en moeders kant) geïnterneerd in kam-
pen, waaronder mijn moeder als kind. In deze kampen gebeur-
den de meest vreselijke dingen: onthouding van voedsel en me-
dicatie, dreiging tot kaalscheren en transportatie naar Duitsland, 

BEVRIJDING
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verkrachting e.a. seksuele uitspattingen.
Hoe frappant dat mijn vader en moeder met een soortgelijk 
verleden elkaar tegenkwamen en in het geheim een relatie be-
gonnen. Allebei getergd en gebroken door een oorlogsverleden 
en geheimen, hetgeen zij (onbewust) aan hun kinderen door-
gaven middels de conceptie! Pas op mijn 37e werden de oor-
logsgeheimen gedeeld, durfden mijn ouders hun stilzwijgen te 
doorbreken, omdat ik nadrukkelijk zei dat ze mij zouden helpen 
met mijn worstelingen in het leven, door mijn vragen over mijn/
ons verleden te beantwoorden. Heel dapper van mijn ouders 
dat ze het aandurfden, omdat er nog steeds zo een groot taboe 
op heerst, zelfs nu nog, anno 2021!  Vele duizenden nazaten van 
de zogenaamde “foute” (groot)ouders leven nog in stilzwijgen, 
vanuit schaamte en pijn, niet wetende dat ze hiermee juist hun 
pijnen in stand houden en ook die van hun evt. (klein)kinderen. 
Vele duizenden Nederlanders kennen het woord ‘bevrijding’ 
niet! Zij leven nog ‘gevangen’ in hun hoofd.
Mijn boek, wat verdeeld 
is in 3 delen, gaat in deel 
2 over de waargebeurde 
(oorlogs)verhalen van 
mijn (groot)ouders en de 
gevolgen daarvan in mijn 
eigen leven. Alles is in de 
ik-vorm geschreven, zo-
dat je het gevoel krijgt 
dicht bij de persoon te 
staan waarover wordt 
geschreven. Mijn moeder 
is helaas inmiddels over-
leden… in haar laatste 
levensjaren ging zij door 
haar Alzheimer vaak in 
gedachten terug naar het 
kamp… ze was zich wel 
bewust van mijn belofte 
aan haar, om haar en mijn 
vaders verleden in boekvorm te gaan schrijven, hen hiermee 
een stem te geven, waar ze hun hele leven naar op zoek waren. 
Ook hoopte mijn moeder dat ze met haar verhaal anderen kon 
helpen…
Dit boek is mijn geesteskindje, omdat het niet alleen mijn en 
mijn ouders kwetsbaarheid en leerprocessen laat zien, maar ook 
vele handvatten geeft hoe je familie-patronen kunt doorbreken 
en jezelf kunt bevrijden van je emotionele erfenis! De hand-
vatten zijn gestoeld op mijn jarenlange begeleiding van mensen 
uit verschillende culturen, in verschillende landen en mijn eigen 
levenservaringen. Wanneer je jezelf bevrijdt van jouw emotio-
nele erfenis, andere pijnen en beperkte overtuigingen, kom je in 
contact met wie jij wérkelijk bent, jouw eigen identiteit, zonder 
de emotionele ballast van jezelf, anderen en jouw verleden! Ie-
dereen heeft een emotionele erfenis en vele mensen zullen zich 
herkennen in onze verhalen, ongeacht de opgelopen pijnen. Dát 
is de kracht van dit boek!
Zelf heb ik inmiddels diverse trauma’s en angsten waarvan ook 
veel geërfd, overwonnen. Om er een aantal te noemen: depres-
sies - destructieve gevolgen van mijn relatie met een loverboy 
op mijn 15e - claustrofobie - angst voor het donker - nachtmer-
ries - verschillende fysieke aandoeningen - verlost van beperkte 
overtuigingen (vooral uit de vrouwenlijn voor mij) e.a. 
Ik geloof absoluut in het zelfhelend vermogen van de mens!
Een passage uit mijn boek en letterlijk verwoord door 
mijn moeder in de ik-vorm
Ik had nog steeds angst voor het donker en was erg onzeker. Heb me 

De moeder van mijn moeder smeekte in een 
brief om extra geld (omdat alle bezittingen 

waren afgenomen. Ze waren rijk). 
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nooit kind gevoeld! Toen klopte mijn vader in-
eens middenin de nacht aan. Hij was in 1944 
gedeserteerd uit het Duitse leger en zat 
ondergedoken met de ondergrondse strijd-
krachten. Op het moment dat mijn moeder 
dit aan mij vertelde, klopte de Gestapo aan 
de deur. Ik mocht niets zeggen. Wij moesten 
tegen de muur met machinegeweren in onze 
rug. Mama en ik. Mijn moeder werd gearres-
teerd en bleef meerdere dagen weg. Ik was 
ongeveer negen jaar. Ik wist dat papa op het 
dak zat, maar mocht niets zeggen. Dit was 
mijn eerste grote geheim. Ik heb geheimen 
altijd als een opdracht gezien. Ben hier later 
vaak tegenaan gelopen! De Gestapo is meer-
dere keren geweest. Mijn vader zat inmiddels 
ondergedoken in Driebergen. Hiervóór zwierf 
hij in het bos en ik moest hem hier eten bren-
gen. Ik scheet in mijn broek, maar deed het 
‘gewoon’. Hierna ben ik nooit meer in mijn 
eentje in het bos geweest. 
Later kwam mijn vader, vermomd als oude 
man, lopend vanuit Driebergen naar Doorn 
waar wij zaten, eten brengen. Ik was elke 
keer bang dat hij gepakt zou worden. Hij 
moest namelijk steeds langs een Duits wer-
kend kanon dat in onze tuin stond. Hij had 
veel moed voor ons over, maar ook weer niet. 
Hij wist wat hij ons aandeed. Was hij gevon-
den, hadden wij allemaal de kogel gekregen. 
Zeer onverantwoordelijk. Ook het feit dat 
wij Duitsers bleven! Ik voelde mij in die tijd 
gigantisch eenzaam en had vele onbeant-
woorde vragen. Niemand hielp mij hiermee 
en soms worstel ik nog hiermee - met die on-
beantwoorde vragen over mijn vader, moeder 
en papa, jouw vader. Ik heb mij altijd op de 
achtergrond gehouden. In de oorlog had ik 
grootse angst voor dit kanon in onze tuin. 
Vliegtuigen werden hier namelijk mee be-
schoten. We lagen vaak plat op de grond. 
Ook was ik bang voor de soldaten. Mijn leven 
werd door angst beheerst!
Mijn vader heeft anderhalf jaar in de gevan-
genis gezeten. We mochten hem (later) twee 
keer per maand bezoeken, achter glas. Hij 
zat tussen de misdadigers. Niet lang daarna, 

op 7 augustus 1945 en mijn moeders ver-
jaardag, kwam de BS weer binnenstormen. 
Het was ‘s ochtends vroeg en mijn moeder, ik 
en mijn zusje werden afgevoerd. Wij kregen 
geweren in onze rug. Ook over mijn moeder 
werden allerlei leugens verteld en opgeno-
men in diverse documenten. Mijn moeder, ik 
en mijn zusje werden nu geïnterneerd in een 
interneringskamp aan de Voorschoterlaan in 
Rotterdam.  Wij werden ruw behandeld.
Een passage uit mijn boek en letter-
lijk verwoord door mijn vader in de 
ik-vorm
Tegen het einde van de oorlog was ik dertien 
jaar. Op 6 mei 1945 werden mijn ouders en 
tante afgevoerd door de BS (Binnenlandse 
Strijdkrachten). Ze kwamen met zes man 
en mijn ouders kregen geweren in de rug. 
Ik bleef alleen achter met mijn broertje van 
negen jaar en zusje van anderhalf jaar. Ik 
bleef moederziel alleen achter, niet wetende 
hoe en wat. Ik dacht mijn ouders nooit meer 
terug te zien. Dit was één van de ergste din-
gen die ik heb meegemaakt! Ik kan me deze 
dagen niet goed meer herinneren. Wel weet 
ik dat ik geen hulp kreeg, want iedereen was 
bang om te helpen.
Mijn moeder kwam na twee dagen terug. 
Mijn vader en tante bleven in de gevange-
nis. Ze kwamen terecht in een manege in 
Bilthoven, wat omgevormd werd tot gevange-
niskamp De Varenkamp. Hierna, zo’n twee 
maanden later, werden ze naar het voorma-
lig Duits concentratiekamp Amersfoort ge-
bracht. Mijn moeder en ik mochten hier één 
keer per maand een half uurtje op bezoek 
gaan bij mijn vader en eten meenemen. Mijn 
vader kreeg bijna geen voedsel en was erg 
mager, terwijl hij altijd een forse man was. Hij 
is in korte tijd van ongeveer 120 kg naar 70 
kg gegaan. Ik heb nog nooit iemand zo snel 
10 boterhammen zien eten. Het was een af-
schuwelijke tijd.

Na één jaar in kamp Amersfoort te hebben 
gezeten, ging mijn vader naar kamp Hoorn 

en daarna naar kamp Naarden. In kamp 
Hoorn heeft hij nog op sterven gelegen. Hij 
had angina en dit was dodelijk in die tijd. Ie-
mand redde zijn leven met een stukje brood, 
hierdoor kwam de pus eruit. Hij vertelde mij 
over een ander voorval in het kamp. Het was 
die dag erg heet en ze moesten boomstam-
men gaan rooien. Toen mijn vader om wat 
water vroeg, zei een bewaker van de BS te-
gen hem dat hij zijn keel zou opensnijden en 
in zijn strot zou zeiken. In totaal heeft mijn 
vader ruim twee en een half jaar in kampen 
gezeten!! Dit komt mede door valse beschul-
digingen van mensen die mijn vader wilden 
benadelen vanuit eigen belang en of door de 
haat voor alles wat te maken had met Duits-
land, zodat hij langer in de kampen moest 
verblijven én onder erbarmelijke omstandig-
heden!

Tot zover enkele passages die letterlijk 
zijn verwoord door mijn ouders in 2002 
en overgenomen uit mijn boek. Hier be-
gonnen de oorlogstrauma’s van mijn ou-
ders die ze nooit hebben kunnen verwer-
ken….
De vuist staat voor mij symbool voor “BE-
VRIJDING”! Een vuist door mij geschil-
derd op 21-03-21 en tevens behorende 
bij de kreet uit Zuid-Afrika: ‘Amandla’. Dit 
betekent o.a. Kracht / Power.
Kracht ontstaat wanneer jij je bevrijd 
hebt van jouw emotionele erfenis, andere 
opgelopen pijnen en opgelegde regels van 
anderen. Hoe toepasselijk ook in deze tijd 
omdat ons veel regels worden opgelegd 
en onze vrijheid aantasten!!
Waar denk jij aan bij ‘bevrijding’? Schrijf 
het me gerust: moniquevandelaar28@
gmail.com.

Aanvraag ‘Niet-vijand-verklaring’ op 17/05/1946. 
Deze werd pas verkregen op 28/12/1948!

Proces verbaal vader van mijn vader in 
Kamp Amersfoort

Hier, in de laatste 
minuut op aarde, 

maakten mijn 
ouders eindelijk 

vrede en zocht mijn 
moeder mijn vaders 

hand.
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NATIONALE BUITENLESDAG ZONZEEL 

Op dinsdag 13 april was het Na-
tionale Buitenlesdag. Op Zon-
zeel hebben we hier met alle 
groepen veel aandacht aan be-
steed.  Want frisse buitenlucht 
en beweging in een natuurlijke 
omgeving zijn goed voor de fy-

sieke en mentale gezondheid van kinderen. Vooral in deze tijd is 
dit heel belangrijk! Alle groepen hebben, met inachtneming van 
de RIVM-richtlijnen, een aantal buitenactiviteiten uitgevoerd. Van 
bewegingslessen en taal- of rekenspelletjes tot tekenlessen en 
geschiedenislessen, er werd van alles gedaan in de buitenlucht. 
In groep 5 hebben de kinderen bijvoorbeeld buiten getekend 
en natuur-knikkerbanen gebouwd. Een aantal kinderen uit deze 
groep vertelt graag over hun ervaringen.

Verslag van Roisin en Stella
“We gingen met de hele groep 
wandelen naar De Schans. We 
hadden een dag eerder te ho-
ren gekregen, dat we een knik-
kerbaan moesten maken met 
drie hindernissen. Vanuit thuis 
hadden we al een heleboel spul-
len verzameld. Roisin had haar 
bolderkar meegenomen waar 
we alle spullen in konden doen. 
We hadden bakstenen, stukjes 
racebaan, wasknijpers, een bloempot, plastic fles, een pan en 
een pollepel meegenomen. Eerst kregen we de opdracht om 
de molen na te tekenen. Dit was heel leuk.  We hadden de hui-
zen getekend, een stukje van de Schans en natuurlijk de molen. 
Daarna gingen we de knikkerbaan knutselen. Dit ging heel goed. 
We hebben kunnen knikkeren, ook op andere knikkerbanen. Op 
school kregen we te horen, dat we hadden gewonnen. We won-
nen tien knikkers.’’
Verslag van Oona, Xanthe en Suzie
“Oona had pijpen verzameld en Xanthe en Suzie hadden takken 
en stenen verzameld. Eerst gingen we ’s ochtends een bouwte-
kening maken van de knikkerbaan. ’s Middags moesten we eerst 
de molen natekenen en dat was een hele uitdaging. Het was 
wel heel leuk om te doen. Daarna gingen we de knikkerbaan 
bouwen. Het was een hele uitdaging, want hij viel steeds uit 
elkaar. Ook moesten we opletten, dat we geen wormen pletten! 
We gingen bij de andere kinderen kijken en daarna hebben we 
aanpassingen gedaan. We kregen ook nog een mandarijn en onze 
handen waren op het eind van de middag heel vies. We vonden 
het een hele leuke middag!” 

TERUGBLIK

 
 
 
 

 
 

We zijn weer open! 
 
Vanaf heden is ons restaurant weer geopend! 
U bent van harte welkom voor een heerlijke kop koffie,  
iets uit de lunchkaart of een twee gangen menu. 
We zijn geopend van dinsdag t/m zaterdag van 12 tot 18 uur. 
 
 

Personeel gezocht! 
 
Tevens gezocht om ons team compleet te maken: 
 
Medewerker bediening 20 uur per week (vanaf 20 jaar) 
Oproepkrachten bediening (vanaf 16 jaar) 
Schoonmaakster 6 uur per week 

 
 
 
 

Restaurant Ripasso Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden 
www.restaurantripasso.nl 
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Deze buitenlesdag is door de kinderen en het team als zeer 
leerzaam ervaren en het was volgens de kinderen vooral ook 
heel leuk! Les krijgen en lesgeven in een andere omgeving doet 
onder andere iets met je intrinsieke motivatie. Een item dat op 
Zonzeel als heel belangrijk en waardevol wordt gezien en er-
varen. Je geeft zo meer betekenis aan wat je samen leert en 
ervaart.  We wachten daarom niet tot de volgende nationale 
buitenlesdag, gaan dit veel eerder weer doen!

OPBRENGST COLLECTE KINDERHULP

In de week van 19 t/m 24 april 
is in Terheijden de collecte 
voor de Kinderhulp gehouden. 
Deze heeft in totaal het mooie 
bedrag van € 1.424,89 opge-
bracht, daarom voor alle gevers: 
ENORM BEDANKT. 
Kinderhulp is een organisatie 

die zich al meer dan 50 jaar inzet voor kinderen die te maken 
krijgen met Jeugdzorg. Een voorbeeld: Sabine (7) heeft in haar 
jonge leventje nauwelijks een normale gezinssituatie gekend. 
Geweld en verwaarlozing hebben van haar een angstig meisje 
gemaakt. Toch is er één ding waar ze heel blij van wordt en dat is 
zwemmen. Ze droomt ervan om net zo goed te kunnen zwem-
men als Marleen Veldhuis. Alleen was er in het tehuis waar ze 
woont niet voldoende geld voor zwemlessen. Kinderhulp droeg 
daarom bij zodat Sabine binnenkort kan afzwemmen voor haar 
diploma A. 
Kinderhulp vindt dat alle kinderen in Nederland recht hebben 
op gewoon geluk. Dus ook kinderen in de jeugdzorg, zoals Sabi-
ne. Ook zij moeten de kans krijgen om hun talenten te ontwik-
kelen. De kans om een droom na te streven. De kans om even 
hun zorgen opzij te zetten. Kinderhulp wil deze kinderen graag 
die kansen bieden. Daarvoor hebben we uw hulp nodig! 
Ook voor onze collectanten: hartelijk dank! Wij hopen dat we 
volgend jaar weer een beroep op jullie mogen doen. 
Lucy de Bruin en Tiny van den Broek.

OPBRENGST COLLECTE 
HARTSTICHTING  TERHEIJDEN

In de week van 11 t/m 17 
april jl. is weer huis-aan-
huis gecollecteerd voor 
de Hartstichting. Deze 
collecte heeft het mooie 

bedrag opgeleverd van € 2.288,28. Het organiserend comité 
Terheijden dankt alle gevers én alle collectanten. Ondanks het 
feit dat niet iedereen het aandurfde om in deze coronatijd te 
collecteren, is het eindbedrag van de collecte slechts een fractie 
lager dan dat van de vorige huis-aan-huiscollecte in 2019.
Daarnaast hadden we in de collecteweek nog last van een neven-
activiteit van de Hartstichting. Hoewel niet toegestaan in deze 
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week vond er ook een huis-aan-huisactie plaats om donateurs 
voor de Hartstichting te werven. Na overleg met de Hartstich-
ting bleek dat de donateursactie abusievelijk in een verkeerd 
kerkdorp van de gemeente Drimmelen werd gehouden. Verve-
lend voor een aan-
tal collectanten, die 
hiermee werden ge-
confronteerd, waar-
voor de Hartstich-
ting excuses heeft 
aangeboden.
Nogmaals hartelijk 
dank aan alle gulle 
gevers én onze col-
lectanten en hopelijk 
tot volgend jaar.

IN MEMORIAM - JAN KUIPER 1945 - 2021

A f g e l o p e n 
week ontvin-
gen wij het 
trieste bericht 

dat ons trouwe partijlid en voormalig raadslid Jan Kuiper op 14 
april jl. na een kort ziekbed is overleden. 
Jan werd al snel nadat hij zich in 1985 in  Terheijden had geves-
tigd lid van de Vooruitstrevende Partij. Hij leverde een bijdrage 
aan de partij door het schrijven van stukken in de partijkrant 
en vele Groene Krantjes. In 1989 werd hij partijvoorzitter en 
van 1990 tot 1995 was Jan raadslid in de gemeente Terheijden. 
Tijdens zijn raadslidmaatschap lag Jan nog wel eens in de clinch 
met toenmalig burgemeester Hans van Brummen, vooral omdat 
Jan graag het naadje van de kous wilde weten.
Na zijn terugtreden als raadslid bleef Jan, weliswaar op de ach-
tergrond, actief voor de partij. Ook na de vorming van Groen 
Drimmelen was Jan een trouw bezoeker van ledenvergaderin-
gen en konden we een beroep op hem doen bij verschillende 
activiteiten. 

Enkele jaren geleden verhuisde Jan met zijn echtgenote naar 
Oosterhout, maar hij bleef lid van de partij en bezocht, als het 
even kon, de ledenvergaderingen. Zijn stoel zal nu echter leeg 
blijven. We gaan Jan missen en we wensen de nabestaanden heel 
veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 
Namens het bestuur van Groen Drimmelen (VP/D66), Ricus 
Tiekstra (voorzitter).

POLITIEK
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DE KLEINE SCHANS,  
EEN MOOI STUKJE  
TERHEIJDEN…

Een plek waar je op verschillende 
manieren van kan genieten. LHB 
vindt dat dit nog veel beter kan. 
In het verleden zijn er al overleggen ge-
weest met bewoners. Toen is er ook 
een toekomstscenario gelanceerd. Dit  
is te vinden op  https://drimmelen.nl/toe-
komstscenario-kleine-schans-terheijden.
 Voor deze site hebben wij al in een eer-
der stadium aandacht gevraagd. De vraag 
die we toen gesteld hebben ging over de 
voortgang. Ook wij vonden en vinden nog 
steeds dat er te weinig gebeurt, maar ook 
dat er maar beperkte informatie op de 
site staat. Daarom hebben wij opnieuw 
vragen gesteld aan het college.  Vragen die 
we hieronder hebben beschreven.
Voorziening en evenementen
We hebben een rondgang gemaakt op 
de Schans en gekeken wat haalbaar is. Zo 
vinden wij het belangrijk dat er een voor-
ziening is voor de bezoekers en passanten 
waar een kopje koffie, een smoothie en/
of iets anders lekkers genuttigd kan wor-
den. Dit zou ook in de weekenden een 
welkome aanvulling zijn. 
Wij koesteren de evenementen als I Love 
Traaie, Koningsdag en andere feestelijkhe-
den die op en rondom de Schans plaats 
kunnen vinden. De schapen die hier het 
maaiwerk doen. En met sneeuw en ijs is 
het een echt winters feest en een mooi 
tafereel. 
Entree en historie
Maar wat zou het mooi zijn om de entree 
van de Schans te versterken, waarbij ook 
het natuurlijke karakter versterkt wordt. 
Dit zou kunnen door het plaatsen van 
één of twee duikers met een historische 
uitstraling. Dit komt ten goede aan het 
water, de vissers, de natuur.
Kunst en geschiedenis
Wat zou het mooi zijn als “De Tekenaar” 
na zijn opknapbeurt terugkeert op de 
Schans. 
Wat zou het mooi zijn de geschiedenis 
van de Schans te laten vertellen door 
plaatselijke inwoners (van b.v. De Vlasselt) 
en deze geschiedenis toegankelijk te ma-
ken via QR-codes op borden in en rond-
om de Schans. 
Ja wat zou dat toch allemaal mooi 
zijn.
Natuurlijk zien wij dat er wel wat ge-
beurd is. Zijn we blij dat de beweegroute 
langs de Schans gaat. Dat de Zuiderwa-
terlinie meegenomen is en er een bord 
is geplaatst met een vlag als herkenning. 
Maar wat wij willen is een Schans met 

voor elk wat wils. 
Namens Lijst Harry Bakker, 
Hans van den Bersselaar (burger lid) 

BOMENPLAN

Op 1 april is er een opinieronde geweest 
over de waardevolle bomenkaart. Hierna 
hebben wij eens laten bezinken wat dit 
voor onze woonsituatie gaat betekenen.
In de zomer van 2020 hebben wij een 
huis gekocht in Terheijden. Uiteraard 
hebben wij ons vooraf goed en breed ge-
informeerd over de financiële lasten en 
eventuele erfdienstbaarheden. Zo wisten 
we bv. dat we een forse investering moes-
ten doen om het pand energiezuinig en 
duurzaam te maken. 
De vorige bewoner gaf aan dat hij jaren-
lang een strookje tuin van ca. 1m langs 
de erfgrens van de gemeente Drimmelen 
had gepacht. In het kader van versnip-
perde stukjes “plantsoen”grond, die niet 
waardevol zijn voor het publieke belang, 
is door de gehele gemeente Drimmelen 
dit snippergroen aan belangstellenden te 
koop aangeboden. Zo ook het hiervoor 
omschreven strookje, dat nu de erfgrens 
van onze tuin vormt. In dit strookje staan 
5 bomen, dan komt het trottoir en daar-
naast is een gemeentelijk plantsoentje 
waartussen de weg en dit trottoir ca. 20 
bomen staan. Voornoemde bomen zijn 
volgens een geraadpleegde deskundige 
doodgewone veel voorkomende bomen, 
nl. essen. Voor een aantal is, weer volgens 
dezelfde expert, de verwachte levensduur 
minder dan 10 jaar. Zowel de bomen in 
het plantsoen als in mijn tuin zijn opge-
nomen in het waardevolle bomenplan. 
Zo verandert dus een nutteloos stukje 
groen opeens in waardevol. De conse-
quentie is echter dat de bomen bij ou-
derdom of vermeende ziekte niet gekapt 
mogen worden zonder dat er een des-
kundig onderzoek en rapportage heeft 
plaatsgevonden. 
Wij willen graag in de tuin een vijver aan-
leggen. De bomenexpert heeft gezegd dat 
er ongeveer net zoveel wortels onder de 
grond zitten als er takken boven de grond 

staan. M.a.w. de kans is groot dat er wor-
tels beschadigen. Dit kan schade veroor-
zaken aan de bomen. M.a.w. wij zitten on-
gewild bij de invoering van dit bomenplan 
met een verplichte erfenis opgescheept. 
Het kan toch ook niet de bedoeling zijn 
dat bewoners met de aanzienlijke kosten 
opgezadeld gaan worden door de invoe-
ring van een op zich prima initiatief: het 
waardevolle bomenplan? Rondom deze 
consequenties voor de burgers lijkt nog 
niets geregeld te zijn en het verzoek is 
dan ook aan de gemeente(-raad) hier nog 
eens kritisch naar te kijken bij de oor-
deelvorming over genoemd plan.

ZUIL

Sinds enkele dagen staat er een reclame-
zuil in hartje  Terheijden. Het verdient 
niet de schoonheidsprijs zo in het hart 
van het dorp, is mijn mening. Mijn vraag is 
dan ook: Wat vinden andere Terheijdena-
ren van deze zuil en hoe is de goedkeu-
ring tot stand gekomen om deze zuil daar 
te plaatsen?
P.S.  Hij staat ook nog scheef.
Met vriendelijke groet,  Peter Reinhard

HARMONIE O.V.U. IN DE 
JAREN DERTIG

Behalve het eerder genoemde 40-jarig 
bestaan van O.V.U. zijn er maar weinig 
activiteiten in de kranten gevonden. De 
meeste optredens vonden in het dorp 
plaats. Wellicht dat de teruggang van de 
economie in jaren dertig daartoe heeft 
bijgedragen. 
In mei 1933 speelde onze toenmalige 
voetbalvereniging W.V.C. een “wedstrijd 
die gespeeld wordt ten bate van het cri-
sis-comité en opgeluisterd wordt door 
de fanfare O.V.U.”
Begin augustus 1933 hield “Missie-
naaikring De Kleine H. Theresia weder-
om hare tweejaarlijksche tentoonstelling. 
Door de ijverige leden dezer vereeniging 
is wederom een groot aantal missie-arti-
kelen vervaardigd die op de tentoonstel-
ling een plaatsje zullen krijgen.” En “terwijl 
in den namiddag O.V.U. met muziek er de 
gewone prettige stemming zal weten te 
brengen.”
Begin april 1934 werd het 12½-jarig ju-
bileum van burgemeester Van der Meulen 
gevierd. Daar nam de gehele gemeente 
aan deel, waaronder natuurlijk ook onze 
fanfare. In het Dagblad van Noord-Bra-
bant van 16 april 1934 verscheen een 
uitvoerig verslag van deze feestelijke dag.

EN TOEN GEBEURDE..

LEZERS IN DE PEN
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Op zondag 27 juli 1936 deed Jac. van 
Alphen, zoon van de dorpssmid, zijn eer-
ste H. Mis in de kerk. Hij was een week 
eerder tot priester gewijd. “Des avonds 
bracht de Fanfare O.V.U. een serena-
de, wat heel wat menschen op de been 
bracht.” Van Alphen werd leraar aan het 
juvenaat in Bergen op Zoom. Hij stierf in 
1967 in Italië en is in Rome begraven.
Begin september 1936 werd “ten 
bate van ‘n nieuw wijkgebouw voor het 
Wit-Gele Kruis een zomerfeest georga-
niseerd”. Na de destijds gebruikelijke ker-
kelijke plechtigheid “gaven O.V.U. en de 
Dameszangvereeniging een welgeslaagd 
concert.”
Ook in 1936, op 22 november, werd het 
75-jarig bestaan van het “St. Aloysius-ge-
sticht” gevierd. Hiermee werd het kloos-
ter van de zusters bedoeld, die verbon-
den waren aan de meisjesschool en het 
Wit-Gele Kruis. Na de kerkelijke plech-
tigheden kwam O.V.U. weer een serenade 
brengen. Dat klooster heeft rechts naast 
Plexat gestaan en werd aan het einde van 
de oorlog in 1944 verwoest. 

In die tijd was de tuberculose, ook TBC 
genoemd, een ernstige infectieziekte. Be-
smette patiënten werden ondergebracht 
in sanatoria. In Breda kwam het sanatori-
um De Klokkenberg. Vanuit de Katholieke 
Arbeiders Beweging, de K.A.B., ontston-
den plaatselijke comités om daarvoor 
geld in te zamelen onder de naam “Her-
wonnen Levenskracht”. Ook in Wagen-
berg was er zo’n “plaatselijke fonds” dat 
op zondag 25 juli 1937 een TBC-dag ging 
houden met een loterij en volksspelen op 
het voetbalveld van W.V.C. En, “een en 
ander werd vanzelfsprekend opgeluisterd 
met pittige muziek van O.V.U.”. 
Op zaterdag 31 juli en zondag 1 augus-
tus 1937 werd in Made een festival ge-
houden met muziek en zang. Daar traden 
ook de Wagenbergse fanfare en de Ter-
heijdense harmonie op. Daarna werden 
er prijzen verloot en Terheijden kreeg de 
1ste prijs van ƒ 50,- en Wagenberg de 3de 
prijs van ƒ 15,-. En op “Tweeden Kerst-
dag had onze fanfare O.V.U. haar dona-

teurs en huisgenoten uitgenoodigd voor 
een muziekavond, welke door velen werd 
bijgewoond. De verschillende nummers 
werden onder leiding van directeur Wael-
put zeer goed uitgevoerd.”
In januari 1938 zat heel Nederland te 
wachten op een nieuwe troonopvolger. 
Werd het een prins of een prinses? De 
voorbereidingen voor diverse activiteiten 
waren al op 7 januari in de krant te lezen. 
Men moest nog wachten tot 31 januari 
toen prinses Beatrix geboren werd. Tij-
dens het speelkwartier op de jongens-
school liep meester Mouwen naar de 
overburen en kwam terug met het vrolij-
ke bericht: “Het is een meisje”. Dit weet 
Piet Rasenberg (90 jaar) zich nog heel 
goed te herinneren. 

De kerkklokken werden feestelijk geluid. 
En op 1 februari was het feest in Wa-
genberg. Blijkens de notulen van O.V.U. 
“wordt besloten des voormiddags om 
half elf af te marcheren om de boomplan-
ting op het plein van de jongensschool 
met muziek op te luisteren. Des avonds 
zal om half zes worden afgemarcheerd 
om de fakkeloptocht te begeleiden.”
In januari 1938 was er een natio-
naal solistenconcours in Drunen. Vier 
O.V.U.-muzikanten vielen daar in de prij-
zen. Dat waren:  Adr.  Verhaart, A.  Vermeu-
len, O. Vermeulen en L. de Bever. Begin 
mei 1938 werd in Made “een Vlaamsche 
kermis gehouden. Door de harmonies uit 
Made, Wagenberg en Lage Zwaluwe werd 
op de kiosk geconcerteerd.”  
Op 5 en 6 juni 1938 werd in Terheijden 
een “Nationaal Festival” gehouden. Dit 
was bij gelegenheid van “het gouden jubilé 
der Harmonie”. Er kwamen muziekgezel-
schappen uit de omgeving en natuurlijk 
ook uit Wagenberg. Na afloop werd een 
verloting gehouden en O.V.U. kreeg een 
“directeursprijs” van ƒ 5,-. 
En op een zomeravond in juli 1938 was 
er een concert in de tuin van het ‘Wit-

huis’; dat was tegenover (nu) ‘Ripasso’. 
In januari 1940 was er weer de jaar-
lijkse toneelvoorstelling. “De bezoekers 
hebben genoten van het prachtige blijspel. 
De lachsalvo’s waren niet van de lucht. De 
muziek en de diverse soli werden goed 
uitgevoerd.”
Johan van der Made

GEZOCHT:  FOTO’S UIT 
HET  TRAAIS  RIJKE 
ROOMSE  LEVEN

In verband met de 
komende kerko-
penstelling van de 
Antonius Abtkerk in 
Terheijden zijn wij 
op zoek naar foto’s 
van processies wel-
ke in het verleden 
in Terheijden gehou-

den werden.
Zo was er in 1954 een grote processie 
vanuit de kerk naar de huidige Mariakapel 
aan de Poolse Dreef. Dit bij gelegenheid 
van de officiële inwijding van deze kapel.
Maar wellicht hebt u ook andere foto’s 
uit het Rijke Roomse verleden van Ter-
heijden.
Wij zijn daar zeer nieuwsgierig naar en 
mocht u deze foto’s aan ons beschik-
baar willen stellen dan zijn wij daar erg 
blij mee.  We maken er een scan van en 
u krijgt de originele foto weer terug. U 
kunt natuurlijk de foto ook zelf scannen 
en naar ons toesturen.
Als wij de foto tentoonstellen of in een 
publicatie plaatsen dan vermelden we 
daar dan altijd uw naam bij. Een kleine 
toelichting op de foto zou natuurlijk he-
lemaal top zijn.
U kunt de foto’s op vrijdag afgeven bij het 
parochiekantoor tussen 9.30 uur en 12.30 
uur of de gescande foto’s sturen naar het 
volgende e-mailadres: terheijden@naar-
dekerk.nl. 
Bij voorbaat hartelijk dank, namens Stich-
ting Behoud Antonius Abt Terheijden en 
parochiebestuur van de Vijf Heiligen Pa-
rochie.

OPROEPEN
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VACATURE PROJECTLEIDER UITVOERING 
TRAAIS  WARMTENETWERK  
32-40u p/w 

Het Traais Energie Collec-
tief (TEC) is een coöperatie 
voor en door burgers uit 
Terheijden. Het collectief 
bouwt aan een eigen ener-
gievoorziening voor Terhe-

ijden. De energieprojecten van TEC worden voorbereid en be-
heerd door de Traaise Energie Maatschappij (TREM). Meer over 
het collectief en de projecten lees 
je op www.traaisenergiecollectief.nl. 
In verband met de ontwikkeling en 
groei van TEC en TREM zoeken we 
een projectleider voor ons  Traais 
warmtenetwerk.
Taken
Als technisch projectleider uitvoering warmtenet ben je spin in 
het web voor het Traais warmtenetwerk. 
Je hebt contacten met zowel bewoners als uitvoeringspartners.
+ Projectleiding/ Sales
- Ambassadeur en het gezicht van het nieuwe warmtenet
- Warm-TECgesprekken: gesprekken bij de mensen thuis voor 
informatie en het maken van afspraken over het aansluiten van 
de woning op het warmtenet
- Meedenken met keuzes voor installatie in huis
- Aansturen van aannemers en installateurs
+ Administratief
- Mailafhandeling en telefonisch contact
- Rapportages opstellen 

- Inplannen afspraken, voorwerk en nazorg
- Document- en dossierbeheer in combinatie met de admini-
stratie
+ Algemeen
- Samenwerkend in een klein team
- Hand- en spandiensten voor de activiteiten van TEC en TREM
We zoeken:
* Iemand uit de omgeving van Terheijden
* Commercieel en zeer klantgericht met goede presentatievaar-
digheden
* Affiniteit met bouw / installatietechniek / civiel 
* Kennis van / bekendheid met duurzame energieprojecten is 
een pré
* Probleemoplossend, sociaal en communicatief sterk (per mail 
en mondeling) 
* Ervaren gebruiker van Microsoft Office en overall digitaal 
vaardig
* Luisterend naar de wensen van bewoners
* Flexibiliteit om mee te bouwen aan onze organisatie in ont-
wikkeling
Waarom wil je bij ons aan de slag
Werken in een enthousiast team aan projecten voor een ener-
gieneutraal Terheijden, een spannend en innovatief project. Met 
het team, in samenwerking met de vrijwilligers van TEC en alle 
betrokken dorpsbewoners, werken aan de energievoorziening 
voor het dorp. 
Start werkzaamheden, dienstverband
Zo snel mogelijk, voorkeur per 1 juni 2021, op basis van een
jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.
Wil je solliciteren?
Ben jij de juiste persoon voor deze vacature? Stuur voor woens-
dag 12 mei 2021 een mail met jouw motivatie en CV naar info@

FYSIOTHERAPIE 

 
U KUNT OOK ONLINE RECHTSTREEKS IN ONZE AGENDA
PLANNEN VIA WWW. TOPZORGGROEP.NL.

ONLINE AFSPRAAK INPLANNEN!

Toch l iever telefonisch uw afspraak plannen? 

TERHEIJDEN - MARKSTRAAT 4 
KRUISGEBOUW

 

 076-59 31 725

VERTROUWD ADRES, 
DICHT BIJ HUIS!
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traaisenergiecollectief.nl. 
Vragen?
Heb je een vraag? Mail naar info@traaisenergiecollectief.nl of 
neem contact op met Sander Lodewikus:  06 53849807.

VAN HET WMO-PLATFORM DRIMMELEN
Nieuws uit het overleg

Het Wmo-Platform 
Drimmelen adviseert 
het college van burge-
meester en wethouders 
over het beleid rond de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). 
Wmo-Platformleden (even voorstellen)
Regelmatig krijgen we de vraag: Wie zitten er in het platform? 
Vanaf nu stelt iedere keer een lid zich kort voor.  Vandaag is dat: 
Hans Neienhuysen uit Terheijden.
Hans schrijft: Het is belangrijk dat de burger inspraak heeft op het 
beleid van onze overheden. Het Wmo-Platform heeft de moge-
lijkheid om B en W gevraagd en ongevraagd advies te geven. Om-
dat ik dat belangrijk vind,  ben ik lid geworden van dit platform. 
Mijn speciale belangstelling gaat uit naar de aanpak van laaggelet-
terdheid en inburgering. Ook problematiek bij jeugd en opvoe-
ding binnen Drimmelen interesseert me. Naast de hier genoem-
de onderwerpen zijn er nog vele andere aandachtsgebieden. Vind 
jij inspraak ook belangrijk, meld je dan aan bij onze voorzitter Jo-
han Broos. Voor meer informatie: neienhuysenhans@gmail.com. 
Cliëntondersteuning
Onafhankelijke cliëntondersteuners helpen inwoners om hun 
hulpvraag beter te formuleren en geven advies en informatie 
over zorg en ondersteuning. Dit advies is altijd gratis. Het is 
voor iedereen toegankelijk en je kunt alle vragen stellen. Dat 
kunnen vragen zijn over zorg, inkomen, woonsituatie, onderwijs 
of andere onderwerpen. 
In Drimmelen wordt weinig gebruik gemaakt van cliëntonder-
steuning. Het Wmo-Platform vroeg zich af waarom dit zo was 
en waarom de gemeente zich niet had ingeschreven als zgn. kop-
lopergemeente om dit te stimuleren. Een koplopergemeente 
probeert de mogelijkheden van deze hulp bekender te maken. 
Ook het Wmo-Platform vindt het zaak om de cliëntondersteu-
ning zo bekend mogelijk te (blijven) maken. 
Energietransitie (energieverandering)
De overgang naar een andere vorm van energievoorziening kan 
grote gevolgen hebben voor inwoners. Zowel financieel als wat 
betreft de woning, de leefomgeving en de inrichting van hun wijk. 
Denk aan de kosten voor het aardgasvrij maken van de eigen 
woning of de aansluiting op het warmtenet. De aantasting van 
het woongenot en het landschap door de plaatsing van grote 
wind- en zonneparken kunnen aan de orde zijn. Inwoners heb-
ben er recht op invloed te kunnen uitoefenen op deze ingrij-
pende veranderingen. Het Wmo-Platform zal bij de gemeente 
aandringen op het tijdig en helder informeren van inwoners. Het 
Platform rekent op de inzet van de gemeente voor een goede 
inwonerparticipatie. 
Publieke dienstverlening

De gemeente wil haar dienstverle-
ning steeds verbeteren. Met name 
ook lager opgeleiden vinden niet 
zonder meer hun weg in de publie-
ke dienstverlening. In de afgelopen 

VAN  ALLES  WAT
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jaren is veel gedaan om dit te verbeteren. 
Het gaat om begrijpen, willen en kunnen. 
Begrijpen we de ander, willen en kunnen 
we hem ècht helpen? Het platform zal 
steeds attent zijn op deze aanpak.
Vragen of opmerkingen over deze 
informatie? 
Reageren kan naar het Wmo-Platform 
Drimmelen. E-mail: jcabroos@planet.nl, 
telefoon: 06 51055721, website: www.
wmoplatformdrimmelen.nl.

OMROEP DRIMMELEN
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimme-
len zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actuali-
teiten van en voor Drimmelen en omge-
ving waarbij actuele onderwerpen in de 
schijnwerpers gezet worden. Hebt u een 
nieuwswaardige mededeling zonder com-
merciële doeleinden? Mail het ons naar 
publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Dodenherdenking 4 mei
Ieder jaar staan we tijdens de Nationale 
Herdenking op 4 mei stil bij de slachtof-
fers van de Tweede Wereldoorlog en van 
oorlogssituaties en vredesoperaties daar-
na. Om 20.00 uur is het in heel Neder-
land twee minuten stil. In Drimmelen is er 
ook dit jaar geen gezamenlijke dodenher-
denking vanwege de coronamaatregelen. 
U bent dus aangewezen op de verslagleg-
ging van de nationale tv. Wel zal Omroep 
Drimmelen proberen om later op eniger-
lei wijze aandacht aan te besteden aan de 
dodenherdenking in onze gemeente.
De May Kwist

In Made zindert het weer van de span-
ning, want ook dit jaar wordt de May 
Kwist gespeeld. De quiztassen zijn uit-
gereikt en de ingeschreven teams zijn al 
druk aan de slag. Wij gingen een kijkje ne-
men en spraken er met Marcel van Groe-
sen van de organisatie en met een aantal 
teamleiders. De May Kwist zal plaats gaan 
vinden op zaterdag 9 oktober 2021. Als 
dan op zaterdag 9 oktober de quiz is ge-
weest zal op zaterdag 11 december 2021 
in sporthal Amerhal de prijsuitreiking / 
feestavond georganiseerd worden.

Koningsdag 2021

Ondanks de beperkingen die opgelegd 
zijn wegens de covid-maatregelen zijn 
de oranjecomités er toch in geslaagd om 
kleine koningsdagactiviteiten te organi-
seren. Wij bezochten het gemeentehuis 
en een aantal dorpen om wat beelden te 
maken, zodat we toch kunnen zien hoe 
in onze dorpen Koningsdag werd gevierd 
tijdens deze pandemie.
Toeristisch Magazine 2021 Drimmelen

Op 29 maart 
overhandigde een 
trotse voorzitter 
Ton Zwinkels van 
Recreatief Drim-
melen aan bur-
gemeester Gert 
de Kok het 1e 
exemplaar  van 
het Toeristisch 
Magazine 2021. 

Daarin vindt u een keur aan recreatieve 
attracties, evenementen, routes, uitjes 
en bezienswaardigheden in de gemeente 
Drimmelen. Wij spraken met burgemees-
ter Gert de Kok, Ton Zwinkels en met 
Kernteam-lid Mark de Leeuw.
Ondernemers in coronatijd

Opnieuw ging één van onze crews op pad 
om te praten met ondernemers. Want ja, 
ondernemers hebben het moeilijk in deze 
periode. Joost Pieterman sprak met Rie-
bert Verheugen over zijn B&B: Hoe komt 
hij door de pandemie heen? Ook sprak 
hij met Simone Norbart, die juist in deze 
lastige tijd ging ondernemen als pedicure.

MENSEN MAKEN EMMAUS

Op tweede paasdag 1971 
werd het kapucijnenklooster 
in Langeweg overgedragen 
aan Emmaus Langeweg.
Werd men aanvankelijk met 

de nodige scepsis ontvangen, geleidelijk 
aan werd de communauteit een onder-
deel van het dorp Langeweg.
Gebruikte spullen werden in de omgeving 
opgehaald en, al dan niet bewerkt, op de 
wekelijkse markt weer te gelde gemaakt. 
Al snel werd Emmaus hierdoor een regi-
onaal begrip. Veel dak- of thuislozen kre-
gen in die omgeving de kans om hun leven 
weer op de rit te krijgen voor een terug-
keer naar de “grote wereld”. Een tweede 
leven dus voor de (tijdelijke) bewoners 
en voor de consumptiegoederen. 
Na een flinke crisis in de negentiger jaren 
van de vorige eeuw, heeft ook Emmaus 
haar “leven” weer op de rit gekregen en is 
nu niet meer weg te denken. Men broedt 
zelfs op uitbreiding met plannen voor de 
bouw van 5 zelfstandige wooneenheden.

50 jaar later laten medewerkers van het 
eerste uur, (ex)bewoners, vrijwilligers en 
bezoekers in 50 artikelen hun licht schij-
nen over de doelstellingen, hun beleve-
nissen en ervaringen in dit jubileumboek. 
Het geheel wordt begeleid door kranten-
artikelen en veel foto’s. Onder redactie 
van de “Emmausgroep” heeft Heemkun-
dekring De Vlasselt dit 168 pagina’s tellen-
de boekwerkje als nummer 163 aan haar 
leden verstrekt.
Geïnteresseerden kunnen voor € 10,- 
ook in het bezit van dit boekwerk komen. 
Of u kiest voor een lidmaatschap van De 
Vlasselt voor € 13,50 per jaar bij automa-
tische incasso, waarbij u dit nummer gra-
tis ontvangt, door dit kenbaar te maken 
aan secretariaat@devlasselt.nl.     
Ed Oud

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

Vieringen door de week en in het 
weekend

KERKEN
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Zaterdag 8 mei 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: 
kapelaan L. Ballester. Orgel: dhr. J. Horbach. Zang: dhr. H. Ver-
gouwen.
Donderdag 13 mei 11.00 uur: Eucharistieviering. Hemel-
vaart. Voorganger: pastoor M. Lindeijer. Orgel: dhr. J. Horbach. 
Zang: dhr. H.  Vergouwen.
Vrijdag 14 mei:  huwelijk Bas en Irma Jacobs en doop Mees 
Jacobs.
Zaterdag 15 mei 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: 
pastoor M. Lindeijer. Orgel: dhr. J. van Opdorp. Zang: dhr. H.  Ver-
gouwen.
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. In 
onze kerken geldt ook 1,5 m afstand. Kom niet naar de viering 
bij gezondheidsklachten. Geef elkaar geen hand. Indien er com-
munie wordt uitgereikt, gaat dit veilig.

DEEL UW IDEEËN OVER  WONEN IN DE 
GEMEENTE DRIMMELEN

De gemeente Drimmelen en woningcorpora-
tie Woonvizier zijn benieuwd naar de woon-
wensen die er binnen de gemeente leven. Ze 
doen momenteel onderzoek naar de wen-
sen en behoeften op dat gebied, zodat daar 
in de toekomst rekening mee gehouden kan 

worden. Daarom nodigen de gemeente en woningcorporatie 
Woonvizier nu alle inwoners uit om 
hun ideeën en wensen over het wonen 
en leven in Drimmelen te delen aan de 
hand van een vragenlijst.
Onderzoek naar wensen en behoeften
Wethouder Jan-Willem Stoop (Wonen) licht toe: “We proberen 
er samen met onze partners voor te zorgen dat alle inwoners 
kunnen wonen zoals zij dat zelf het liefste willen. In welk dorp, in 
wat voor woning, enzovoort. En dat hun woning ook aansluit bij 
specifieke behoeften en/of wensen voor nu en in de toekomst, 
bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, zorg en welzijn 

GEMEENTE
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of gezinsuitbreiding. 
We willen het woningaanbod in onze gemeente graag vergroten 
en daarvoor zijn al diverse plannen in voorbereiding, maar we 
vinden het belangrijk om dan ook wel de juiste woningen toe 
te voegen. Daarom horen we nu graag van de inwoners zelf 
hoe die wensen op het gebied van wonen er uitzien, zodat we 

daar op in kunnen spelen.” Ellen 
van Beijsterveldt, directeur-be-
stuurder van woningcorporatie 
Woonvizier, vult aan: “Dit on-
derzoek sluit goed aan bij een 
belangrijke pijler uit onze koers, 
te weten ‘prettig wonen, nu en 
straks’”.

Vragenlijst
De vragenlijst gaat over de volgende thema’s: 
a. Het bouwen van nieuwe woningen; 
b. Het verduurzamen van woningen; 
c. Het wonen voor mensen met een bepaalde kwetsbaarheid 
(wonen met zorg); 
d.  Andere ideeën om het wonen en leven in de gemeente Drim-
melen te verbeteren. 
De vragenlijst staat t/m 10 mei 2021 open en is te vinden op 
www.drimmelen.nl/vragenlijst-wonen.
Ook is er een papieren versie verkrijgbaar bij de balie op het 
gemeentehuis in Made. U kunt de papieren vragenlijst na het 
invullen ook daar weer achter laten.
Nieuw woonbeleid en nieuwe visie op ‘wonen met zorg’
De reacties op deze vragenlijst maken onderdeel uit van een 
breed onderzoek naar de behoeften en wensen op het gebied 
van wonen in de gemeente Drimmelen. Dat onderzoek wordt 
gebruikt voor het vernieuwen van het woonbeleid in Drimme-
len én voor het maken van een nieuwe visie op wonen met zorg.

BERMEN: MINDER MAAIEN, MEER 
BIODIVERSITEIT

Vanaf dit jaar worden de bermen en sloten in Drimmelen 
net als in veel andere gemeenten in West-Brabant op een an-
dere manier gemaaid. Het gaat om een samenwerking tussen 
13 West-Brabantse gemeenten, waterschap Brabantse Delta, 
Staatsbosbeheer en het Bijenlandschap.  Alle deelnemers heb-
ben uitgesproken ecologisch en bij-vriendelijk te willen maaien 
om de natuur een handje te helpen. “We waren al enkele jaren 

met ecologisch bermbeheer 
bezig, maar nu doen we er 
nog een schep bovenop,” aldus 
wethouder Jan-Willem Stoop, 
verantwoordelijk voor het 
bermbeheer. 
Eikenprocessierups
De grootste verandering is dat 

de bermen en sloten minder worden gemaaid. Door de natuur 
en het leefgebied van verschillende insecten te beschermen, 
verbeteren we de biodiversiteit in het gebied. Dit zorgt er bij-
voorbeeld voor dat er meer natuurlijke vijanden van de eiken-
processierups komen. 
Het is niet toegestaan om zelf de bermen en sloten te gaan 
maaien. Je verstoort hiermee het leefgebied van de insecten en 
andere dieren. “Uiteraard houden we rekening met de verkeers-
veiligheid,” zegt wethouder Stoop. “In mei worden de belangrijk-
ste zichthoeken net als in voorgaande jaren door de aannemer 
gemaaid en geruimd.”
Voedsel en nestelgelegenheid

Wethouder Jürgen Vissers (Duurzaamheid) tekende in 2019 al 
het regionale convenant Bijenlandschap. “Wat wegen zijn voor 
mensen, zijn bermen voor bijen. De bloeiende en ruigere ber-
men bieden voedsel en nestelgelegenheid voor bijen, hommels 
en andere insecten. Het enorme netwerk van wegbermen 
verbindt de leefgebieden van 
de bijen en bestuivers. Door 
slimmer te maaien ontstaat er 
een robuust systeem met veer-
kracht, dat bijen in staat stelt 
om tegenvallers op te vangen.” 
Waterschap
Kees de Jong, bestuurder van 
waterschap Brabantse Delta, is ook enthousiast over de samen-
werking: “Samen met de partners werken we aan duurzaam be-
heer van onze sloten en wegbermen, met oog voor de natuur 
en de biodiversiteit. Samen zorgen we voor meer biodiversiteit 
in West-Brabant.” 
Voor meer informatie: kijk op www.brabantsedelta.nl/maaion-
derhoud of bel met 076 564 10 00.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Let op: wijziging aanbieden afvalcontainers (kliko’s) 
Afvalinzamelaar Renewi rijdt in onze gemeente sinds kort met 
andere vuilniswagens rond. Misschien heeft u de nieuwe wagens 
al in de straten zien rijden? De afvalbakken (kliko’s) worden nu 
namelijk niet meer aan de achterzijde van de wagen geleegd, 
maar met een arm aan de zijkant. Dit betekent echter ook iets 
voor de manier waarop de afvalbakken aan straat gezet moet 
worden. Daarom hierbij het volgende verzoek:
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- Plaats zowel de groene als de grijze bak vanaf nu met de ope-
ning van de klep naar straat toe. Het handvat en de wielen staan 
richting uw tuin/huis/perceel. 
- De afvalbakken mogen naast elkaar staan, maar houd minimaal 
30 cm tussenruimte vrij. 
Renewi plakt binnenkort ook 
stickers op de afvalbakken met 
daarop een pijl, zodat duidelijk 
zichtbaar is hoe de container op 
de goede manier aan straat staat.
Bij voorbaat dank!
Update aanleg glasvezel
Wethouder Harry Bakker: “In de afgelopen periode hebben we 
pas echt gemerkt dat we digitale middelen nodig hebben om 
in contact met elkaar te blijven. Maar ook na corona zullen de 
scholen, de zorg, de gemeenten en bedrijven behoefte hebben 
aan stabiel en snel internet. De glasvezelcampagne in Lage Zwa-
luwe en Terheijden is onlangs succesvol afgerond en we zijn blij 
dat nu ook de inwoners en ondernemers van Made de kans 

krijgen om zich aan te sluiten op het 
glasvezelnetwerk. Hiermee zijn we 
als gemeente Drimmelen klaar voor 
de toekomst!”.

Verdere planning
- De aanleg van glasvezel in het buitengebied en de kleinere 
dorpen (Wagenberg, Helkant, Hooge Zwaluwe, Blauwe Sluis, 
Drimmelen en Oud Drimmelen) is reeds gestart.
- Huisaansluitingen in Wagenberg: mei - september 2021
- Huisaansluitingen in Hooge Zwaluwe: april - juni 2021 
- Huisaansluitingen in Drimmelen: juni - juli 2021
- 2e/3e kwartaal 2021: voorbereiding werkzaamheden voor 
Lage Zwaluwe en Terheijden.
- 3e/4e kwartaal 2021 wordt onder voorbehoud gestart met de 
aanleg in Lage Zwaluwe en Terheijden.
Kijk voor meer informatie op drimmelen.nl/aanleg-glasvezelka-
bel of www.gavoorglasvezel.nl.
Verkiezingsborden omgezet naar ‘lichtpuntjes’
De Veiligheidsregio Midden- en West-Bra-
bant wil met de campagne ‘lichtpuntjes’ de 
inwoners bemoedigen door in coronatijd 
met alle regels van dien aandacht te geven 
aan wat positiviteit. De gemeentes in deze 
regio helpen mee met deze campagne door 
enkele verkiezingsborden te laten staan en 
hiervoor ter beschikking te stellen. Deze 
‘Trotters’ kregen een nieuwe afbeelding van-
uit de gedachte ‘Alleen samen krijgen we co-
rona onder controle’. De gemeente Drimmelen koos ervoor in 
elk dorp een Trotter te laten staan tot begin juni a.s.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Biezelaar 17 (4844 RC) (Rectificatie) (W-2021-
0245): Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ingeko-
men d.d. 07-04-2021. 
Terheijden, Markstraat 6 (4844 CR) (W-2021-0246): Het bou-
wen van een overkapping. Ingekomen d.d. 08-04-2021.
Terheijden, Hillen 1- 11 (oneven), Van Goorstraat 2-12 (even) en 
Huijgenstraat 16-24 (even) (4844) (W-2021-0253): Het uitvoe-
ren van energiebesparingsmaatregelen aan 17 woningen. Ingeko-
men d.d. 12-04-2021.
Wagenberg, Flippenpad 2 (4845 CZ) (W-2021-0257): Het plaat-
sen van een pergola. Ingekomen d.d. 12-04-2021.
Wagenberg, Brouwerijstraat 51B (4845 CM) (W-2021-0261): 
Plaatsen van een betonschutting. Ingekomen d.d. 13-04-2021. 
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Wagenberg, Postweg 21 (4845 CK) (W-2021-0273): Het ver-
bouwen en vergroten van de woning en het bouwen van een 
schuur. Ingekomen d.d. 19-04-2021.
Terheijden, naast Elzenhof 9 (4844) (W-2021-0277): Het aanleg-
gen van parkeervakken. Ingekomen d.d. 20-04-2021.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wagenberg, Wagenstraat 55C en 55D (4845 CT) (W-2021-
0068): Het oprichten van een bedrijfsgebouw (ter vervanging 
van). Besluitdatum: 13-04-2021.
Terheijden, Munnikenhof nabij nr. 21 (4844 PK) (W-2021-0121): 
Het kappen van 1 eik. Naar aanleiding van aanzienlijke aanrijd-
schade wordt vergunning verleend met een herplantplicht van 1 
boom. Besluitdatum: 08-04-2021.
Terheijden, Vlasweel 1 (4844 TE) (W-2021-0229): Het wijzigen 
van de voorgevel van de woning. Besluitdatum: 21-04-2021
Wagenberg, Brouwerijstraat 51B (4845 CM) (W-2021-0261): 
Het plaatsen van een schutting. Besluitdatum: 21-04-2021.
Ingekomen milieumeldingen (activiteitenbesluit):
Terheijden, Bergen 28 (4844 EN) (W-2021-0254): Het wijzigen 
van een inrichting. Ingekomen d.d. 09-04-2021.
Terheijden, Munnikenhof 21 (4844 PK) (W-2021-0255): Het wij-
zigen van een inrichting. Ingekomen d.d. 11-04-2021. 
Terheijden, Mr. Aalbersestraat 13 (4844 AW) (W-2021-0267):
Het veranderen van de inrichting. Ingekomen d.d. 15-04-2021.
Verlengingsbesluit
Wagenberg, Vogelstraat 21 (4845 PA) (W-2021-0136): Het mi-
lieu neutraal wijzigen van de inrichting en het bouwen van een 
loods voor de opslag van geoogste producten en stalling van 
machines. Besluitdatum: 21-04-2021.
Tijdelijke verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen ma-
ken bekend dat zij toestemming hebben gegeven tot het afslui-
ten van de Kerkstraat in Wagenberg (viaduct de Straat) tot en 
met 4 juni 2021, of zoveel korter of langer dan nodig is wegens 
het herstellen van schades aan het viaduct. De brug blijft open 
voor langzaam verkeer, politie en ambulance. Voor het overige 
verkeer wordt een omleiding ingesteld.

EERSTE  TERRASDAG

15 oktober 2020, de eerste dag 
van de horecasluiting. Mijn hart 
huilde, want weer moest onze 
mooie zaak dicht. Weer geen 
uitzicht, geen gasten in de zaak, 
geen lekkere gerechten, geen 

mooi opgemaakte borden, geen wijn schenken en het vertellen 
erover, geen heerlijke kop koffie na de maaltijd... De afgelopen 
maanden hebben we heel veel gerechten voor thuis verzorgd. 
Maar het is toch anders, het voelt anders. Alles maar verpakken 
in dat stomme plastic, en hopen dat de mensen het thuis net zo 
goed voor elkaar krijgen als wij bedoelen.
En dan ineens, als donderslag bij heldere hemel, kwam daar: over 
een week mag je open, Of naja, open, het terras dan. Waar wij 
normaal pas half mei opengaan voor lunch vanwege de garantie 
op mooi weer,  wilden we toch graag meteen open gaan. Er werd 
gepoetst, besteld, gekookt, een menu samengesteld, koelkasten 
werden gevuld en wijn werd koud gelegd. Ook bouwden we een 
tent en kochten verwarming, want zo vroeg in het seizoen.. daar 
kun je nu gewoon niet zonder.
En daar was ie dan, 28 april, de eerste terrasdag. En het was 

een echte! Een graad of 17, beetje zon, beetje wolken. Blote 
benen, dat ging nog niet, maar wat hebben we genoten. De gas-
ten natuurlijk, maar wat denk je van ons? Zorgen, dat zit in ons 
bloed. Eten serveren, wijn schenken, iedereen met een glimlach 
zien genieten. Een biertje hier, een glaasje wijn daar. Ach, doe 
nog maar een portie bitterballen, we hebben pas 2 gangen op. 
Niemand wilde naar huis, maar klokslag 18 uur was het gedaan. 
De deur ging dicht, de gasten naar huis, de kassa werd geteld en 
de lichten werden gedoofd. Tevreden, ja. Maar compleet? Nee, 
natuurlijk niet. Dat zijn we pas weer als we kunnen doen wat we 
altijd doen. Kom je snel eens langs?OP HET NIPPERTJE

Rondom de Toren wordt bezorgd op 
woensdag of donderdag.

Geen RdT in uw brievenbus? 
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

of weekbladen@spotta.nl
of bel 076 5932137.

Graag postcode en huisnummer vermelden.

Helaas alleen op de achterpagina plaats 
voor foto’s deze keer.  We bewaren alle 

inzendingen tot de volgende editie!



Toch een beetje Koningsdag
in Terheijden.

Dank je wel Gerard van Vugt!


