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GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 424 024
Pastorale zorg   06 - 514 900 11
Bloedafname Terheijden  Hoofdstraat 2
    ma. - vr. van 8.30 - 10 u
Bloedafname Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    ma. en do. 9 - 10 u
Apotheek Terheijden  076 - 593 4300
Service apotheek Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    na contact apotheek Made
    ma. - vr. 8.15 - 10 u
Surplus Welzijn Terheijden  Raadhuisstraat 2c
    www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. 9 - 10 u
Sociaal Raadslieden Werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. & do. 9.30 - 11 u
 contact   srw.drimmelen@surplus.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: elke woensdag, grijs: 14/07
           Wagenberg   groen: elke vrijdag, grijs: 16/07
Ophalen oud papier  10/07
Ophalen plastic            Terheijden  23/06  Wagenberg 25/06
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15 - 19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

WAS SPRAAKVERMAAK IN DE  WAR?

Toch nog even terugkomen op het artikel 
over Spraakvermaak in Rondom de Toren 
van 2 juni. De redactie had de aangelever-
de tekst en foto integraal opgenomen en 
vervolgens was de tekst goed leesbaar af-
gedrukt. De inhoud van het artikel, was 
daarmee iets aan de hand? Ai..., nu komen 
we bij een gevoelig punt. 

De data van de afleveringen in het nieuwe seizoen klopten 
niet. De openingsdatum van seizoen 15 (zondag 10 oktober) 
en de aflevering van 6 februari waren nog wel correct vermeld, 
de overige data waren steeds maandagen.....  We gaan er niet 
van uit dat t.z.t. in Terheijden op maandagmiddagen een lange 
rij voor de deur van De Gouden Leeuw staat. Het moest dus 
steeds de voorafgaande zondag zijn. 
Tegeltje

Voor de volledigheid en met excuses geven we u alsnog de juiste 
data van het nieuwe seizoen. Naast 10 oktober zijn dat: 14 no-
vember, 12 december, 9 januari, 6 februari (vanwege sauwelen/
carnaval op de eerste zondag van de maand) en 13 maart. 
Podiumgasten kregen de afgelopen jaren van presentator Dik 
van Beest o.a. een tegeltje als aandenken voor hun bijdrage aan 
het programma (foto Tien Mureau). Om in de stijl van de tegel-
tjeswijsheid te blijven: schrijven is zilver en correct schijven is 
goud.
Kijk voor verdere info ook eens op www.spraakvermaak.nl.

AFTRAP ZOMERSEIZOEN 2021

De Antonius Abt Terheijden opende de 
deuren van het gebouw op 12 juni.
Zowel het kerkgedeelte als zaal ‘de Abt’ 
zijn op zaterdagmiddag in de maanden juni 
t/m september gratis te bezoeken.
Afgelopen zaterdag 12 juni opende de 
Antonius Abt voor het eerst dit zomer-
seizoen de deuren voor bezoekers.  Tot 
en met september stelt Stichting Behoud 
de Antonius Abt namelijk iedere zaterdag-

middag van 13.00 uur - 16.30 uur het gebouw open. Bezoekers 
kunnen genieten van de historie, de architectuur en de prachtige 
voorwerpen die er te vinden zijn. En dan is er natuurlijk nog de 
unieke afscheidingswand die het bekijken waard is. De entree is 
gratis. Een bezoek aan de Antonius Abt is dus niet alleen leuk 
voor dagjesmensen maar ook voor iedereen die er in eigen ge-

UITGAAN



3Rondom de Toren 2021



4 jaargang 44 nummer 1062

meente op uit wil!
Stichting Behoud de Antonius Abt is blij dat ook dit seizoen 
de deuren geopend kunnen worden.  Voorzitter Petra Kimmel:  
“We kijken met veel plezier terug op de openstelling van vorig 
jaar. Niet alleen kwamen dagjesmensen het gebouw bezichtigen, 
we mochten met onze enthousiaste groep vrijwilligers ook veel 
bezoekers uit onze gemeente verwelkomen. Het blijft ontzet-
tend leuk de verhalen van dit bijzondere gebouw te kunnen de-
len én om te vertellen hoe we dit Rijksmonument voorbereiden 
op de toekomst.”
Openstelling gebouw: kunstexposities, geschiedenis en een 
bijzondere wand.

Er is meer dan genoeg te zien en te vertellen tijdens de open-
stelling van de Antonius Abt in Terheijden. Zo kunnen bezoekers 
niet alleen kennis komen maken met de bijzondere geschiede-
nis van het gebouw door middel van video’s, maar ook de le-
vensgrote afscheidingswand bezichtigen, die tevens fungeert als 
kunstwerk. Daarnaast is er een speciale route door het gebouw 
en langs het kerkhof om een compleet beeld te geven van het 
Rijksmonument. 
Ook zijn er tijdens de openstelling iedere zaterdagmiddag wis-
selende exposities te zien van lokale kunstenaars. Deze ten-
toonstellingen, van foto’s tot schilderijen en van keramieken 
werken tot tekeningen, komen goed tot hun recht in de open 
ruimte van zaal ‘de Abt’. Afgelopen zaterdag exposeerde Henk 
Boer uit Lage Zwaluwe zijn schilderijen. Komende zaterdag 
19 juni is het de beurt aan Elleke van Wijngaarde die met klei 
prachtige werken maakt. 
Een volledig overzicht van de lokale kunstexposities en de bijbe-
horende datum is te vinden op de website van Stichting Behoud 
de Antonius Abt: www.behouddeantoniusabt.nl. 
Coronamaatregelen
Uiteraard wordt er ook dit seizoen rekening gehouden met de 
coronamaatregelen zodat bezoekers veilig het gebouw kunnen 
ontdekken. Er zijn maximaal 30 bezoekers tegelijkertijd welkom.  
Ook is er een looprichting aangebracht zodat anderhalve meter 
afstand makkelijk te bewaren is. Daarnaast zijn er helaas voor-
lopig geen persoonlijke (groeps)rondleidingen mogelijk. In plaats 
hiervan is een rondleiding op video opgenomen. Bezoekers 
worden uitgenodigd om eerst deze film te bekijken en hierna 
zelf op pad te gaan in het gebouw. Natuurlijk staan vrijwilligers 
van Stichting Behoud de Antonius Abt klaar om alle vragen te 
beantwoorden!

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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ZOMERVERMAAK

Gelukkig is de opmars van het coronavi-
rus aardig gestuit en kunnen we met een 
gerust hart voor u weer een aantal zo-
meractiviteiten gaan organiseren. Wat we 
voor u in petto hebben:  We trappen af op 
dinsdag 20 juli en gaan jullie van 14.00 
tot 16.00 uur trakteren op een gezellige 
middag met een hapje, drankje en muziek 
in de u welbekende Vlaamse schuur van 
de familie Bax. Dieetwensen graag ver-
melden op het inschrijfformulier.
Woensdag 28 juli gaan we wipvogel-
schieten aan de Hoge Vaartkant van 14.00 
tot 16.30 uur. Eigen vervoer. Leden van 
het Kloveniersgilde komen in het geweer 
om u de fijne kneepjes van deze schiet-
sport bij te brengen. Kogelvrije vesten zijn 
niet beschikbaar, dus UITKIJKEN!
Dinsdag 3 augustus brengen we een 
bezoek aan “Ons Jaren ’50 Dorp” in 
Hooge Zwaluwe. Een aanrader voor ieder 
die maar geen genoeg kan krijgen van het 
minder jakkerige leven van toen. Hieraan 
gekoppeld is een mooie fietstocht door 
onze blauwgroene gemeente Drimmelen. 
Info: www.onsjaren50dorp.nl.
Op woensdag 11 augustus kunt u kie-
zen voor een fietstocht naar de Kersen-
hof in Raamsdonk. Tijd: 13.00 tot 17.00 
uur. Meer info vindt u op www.dekersen-
hof.nl.
Woensdag 18 augustus staat een 
stadswandeling o.l.v. een gids door Ber-
gen op Zoom op het programma: 13.00 
tot 17.00 uur. Vervoer per bus. Zijn er 
meer dan 42 liefhebbers, dan gaan die per 
auto.
Dinsdag 24 augustus: VIP-day in het 
Witte Kerkje van 14.00 tot 17.00 uur. Een 
gezellige middag met spijs en drank met 
tussendoor een viertal interviews met 
bekende Terheijdenaren, die we op onze 
vragen wat prikkelende en onvermoede 
antwoorden proberen te ontfutselen.
Woensdag 25 augustus: Geriafit 
workshop van 10.00 tot 11.30 uur in het 
Antonius Abt. Hoe verlaag ik een valrisico 
en alles wat ons maar langer op de been 
kan houden, leert ons Geriatriefysiothe-
rapeut Lise Arcoite.
Dinsdag 31 augustus vertrekken we 
naar Gilze-Rijen om ons in de zgn. Tradi-

tiekamer te laten informeren over alles 
wat met de vliegbasis en de Ned. lucht-
vaart te maken heeft.  Te zien zijn een ro-
torblad van een Apache, een Hellfire-ra-
ket, een zitbank uit een Chinook en ook 
VLIEGTUIGEN. Een rondvlucht zit er niet 
in, maar mocht u het toch wat hoger wil-
len zoeken, dan is er altijd nog de aanwe-
zige schietstoel.  Tijd: 12.15-16.30 uur.
Op vrijdag 3 september is de slotmid-
dag in “De Abt”, een culinair feest omlijst 
met muziek en de mogelijkheid om nog 
eens terug te blikken naar hopelijk een 
geslaagd Zomervermaak 2021.
Als u wilt deelnemen aan een of meerde-
re activiteiten, dan kunt u zich aanmelden 
bij zomervermaakterheijden@gmail.com. 
Beschikt u niet over email, dan kunt u bel-
len met Térèse Joosen, tel.  06 48257682.
Voor vragen kunt u zich altijd wenden tot 
leden van onze stichting. We gaan er sa-
men weer iets moois van maken en wij 
wensen u alvast een plezierig, leerzaam 
en aangenaam samenzijn bij uw activiteit-
keuze.
Stichting Zomervermaak

GERIAFIT, HÉT ADRES 
VOOR UW COMPLEXE 
GEZONDHEIDSKLACHTEN

Het is een genot om op deze zonnige 
dinsdagochtend in juni rond te fietsen 
in Terheijden. Ware het niet dat ik een 
afspraak heb, dan had ik nog wat rond 
gedwaald. Het Gagelveld is zo een leuke 
plek om dan terecht te komen. Een wat 
verscholen hoekje, maar druk aan bedrij-
vigheid. Geen spuwende schoorstenen, 
maar veelal vakkundig handwerk. In dat 
rijtje past mijn afspraak bij GeriaFit min 
of meer ook.
Warm welkom
Het is leuk om te vermelden dat ik voor 
de eerste keer in mijn reeks interviews 
niet de eigenaar zal spreken, maar een 
werknemer: Lara Loeffen, manueel thera-
peut en veel meer. Het is aan mij om te 
weten te komen hoe de missie en kern-
waarden van GeriaFit door haar gedragen 
worden. 
Bij binnenkomst maakt het pand op mij 
een lichte, rustgevende indruk. Om elkaar 
de ruimte te geven, kiezen we ervoor om 
plaats te nemen in de behandelzaal.  Voor 
de lezers die bekend zijn met Gagelveld 
nummer 4: Deze ruimte was vroeger 

de wachtruimte van huisartsenpraktijk 
Van de Noort, die hiervoor in dit pand 
zat. Het contrast tussen de wellicht wat 
zenuwachtige, popelende patiënten die 
destijds zaten te wachten op eerste-
lijnszorg en mijn gevoel in dit gesprek 
zal dan ook best groot zijn. De houding 
en toon van Lara zijn prettig en per-
soonlijk en ik kan mij voorstellen dat dit 
wordt gewaardeerd door haar klanten.  
Inmiddels ruim 7 jaren werkt Lara voor 
GeriaFit, waarbij ze de laatste jaren heeft 
gecombineerd met een Masteropleiding 
tot manueel therapeut. Die knappe pres-
tatie maakt haar op dit moment de enige 
die dat specialisme in Terheijden uitvoert. 
De keuze voor fysiotherapie was jaren te-
rug overigens geen uitgemaakte zaak. Ze 
heeft namelijk ook gedacht aan de studie 
geneeskunde, maar de werkzaamheden 
vanuit fysiotherapie en zeker bij Geria-
Fit ervaart ze als veelzijdig en het soci-
ale contact en de langdurige band die ze 
nu kan opbouwen met patiënten waren 
bepalende factoren die ze als dokter niet 
verwachtte zo te ervaren. 
Veelzijdigheid
Ik hoef het gesprek weinig te voeden, 
want Lara toont zich een goede ambas-
sadeur van de bedrijfsnaam die prijkt op 
haar donkergroene polo. De naam Geria-
Fit verwijst naar de term ‘geriatrie’, ofwel 
zorg voor de kwetsbare oudere patiënt. 
Nog steeds vormen kwetsbare groepen 
het merendeel van de patiënten, maar als 
veertiger kan ik er zelf ook prima terecht. 
De lange lijst met specialisaties verwijst 
dan ook naar risico’s die iedereen in zijn 
of haar leven kan oplopen. Als voorbeel-
den: de reeds genoemde manuele thera-
pie die gericht is op de bewegingsmoge-
lijkheden van het lichaam. Ook psychoso-
matische fysiotherapie, ter behandeling 
van klachten die samenhangen met stress 
en spanning in deze veeleisende tijden. 
Hiervoor kun je terecht bij collega Mi-
chelle. Dan is er nog oedeemtherapie die 
ingaat op klachten die volgen uit stagnatie 
van het lymfestelsel, dat tot het vakgebied 
van Anouk behoort. Maar ook onderling 
versterken de dames elkaar middels het 
gezamenlijk bespreken van behandeltra-
jecten en intervisie. Naar buiten toe is 
er samenwerking op vele gebieden, zoals 
met Van Mook Schoentechniek inzake 
therapeutische kousen, het aanmeten van 
zooltjes en (semi-)orthopedische schoe-
nen, met Medipoint voor het uitlenen van 
hulpmiddelen, ParkinsonNet, de gemeen-
te en veel meer.
In dit verhaal kan ik niet volledig zijn, maar 
ik wil nog wel vermelden dat deze locatie 
in Terheijden niet de enige is, maar dat de 
hoofdlocatie in Made zit, waar GeriaFit is 

DE ZIEL VAN DE ZAAK
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gevestigd in het Centrum voor Vitaliteit. De in totaal 7 teamle-
den zijn allen werkzaam op beide plekken.

Tot zover is het verhaal vooral functioneel, over inhoud. Wat 
drijft een professioneel team om dagelijks aan het werk te gaan 
met de medemens die zich met een klacht of gebrek bij je aan-
dient? 
Lara en ik zijn een goed uur in gesprek als de voordeur opengaat 
en er een vriendelijke senior naar binnenloopt. Hij groet Lara en 
ze informeren vriendelijk hoe het met elkaar gaat. De wederzijd-
se antwoorden zijn eerlijk.  Vertrouwd loopt de man vervolgens 
door naar de oefenzaal om aan de slag te gaan. Het is anders dan 
wat ik gewend ben in een praktijk:  Dit was een gast met een eigen 
verhaal, in mindere mate een patiënt of een digitaal dossier. Het 
vat mooi samen wat Lara mij heeft verteld en waarin termen als 
brede blik, verdiepen in de klant en vooral zelfredzaamheid veel 
werden genoemd. Voor eenieder is op het internet overigens 
te lezen wat voor mooie reacties dit oproept bij deze gasten. 

Geverifieerde recensies zijn er veel te lezen over GeriaFit en 
met die woorden is een liefdevol boeket te schikken dat prima 
zou staan op de receptiebalie, maar men pronkt daar niet mee. 
Ik maak plaats voor het bezoek en samen met Lara loop ik naar 
buiten. In mijn haast vooraf had ik het niet voldoende opge-
merkt, maar het is alleraardigst hier: We staan voor het gebouw 
in een soort groen hofje en ik geniet van het geheel met een fijn 
zonnetje. Het geeft mij een gerust en bijna verlangend gevoel als 
ik mij realiseer dat er in mijn buurt zulke zorg en aandacht is, 
om het leven tot op hoge leeftijd en op eigen kracht te kunnen 
voortzetten.

TER HERINNERING: CEES  VAN HELTEREN             

Op 4 juni jl. overleed onze bil-
jartvriend Cees van Helteren 
op 79-jarige leeftijd. 
Cees werd lid op 1 februari 
2006, 15 jaar dus is hij biljart-
vereniging De Vriendschap uit 
Wagenberg trouw geweest. 
Cees behaalde in zijn geliefde 
sport verschillende successen 
zoals:
- Clubkampioen libre van De 
Vriendschap in het seizoen 
2007/2008
- Teamkampioen libre van de OWBC met De Vriendschap 1 sei-

VAN  ALLES  WAT
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zoen 2012
- Teamkampioen libre van de NBF met De Vriendschap 5 sei-
zoen 2014
Ook bestuurlijke functies lagen hem wel want Cees is ook nog 4 
jaar secretaris geweest bij het district West-Brabant van de NBF.
Sportief gezien stond Cees ook zijn mannetje want jarenlang 
ging hij naar de sportschool om zijn conditie op peil te houden, 
ook  maakte hij vaak flinke fietstochten.
Fanatiek was hij zeker, en soms ook wel een tikje gespannen 
tijdens het biljarten, want tijdens een koppeltoernooi voor de 
OWBC  wilde hij aanleggen voor een stoot en wat bleek, hij 
had zijn biljartkeu aan tafel laten staan, hij had alleen zijn krijtje 
in zijn hand.
Cees was ook betrokken bij kenniscentrum Groen en Handicap, 
hij was als secretaris en penningmeester bezig met de toegan-
kelijkheid en bereikbaarheid van de natuur voor iedereen, met 
name voor mensen met een beperking.
We wensen zijn echtgenote Tine, kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

KLOVENIERSGILDE

Op zaterdag 22 mei jl. kwam van ons 
bestuur, de overheid, het verlossende 
woord: Morgen gaan we weer open van 
11.00 uur tot 13.00 uur. En onze overheid 
heeft niet stil gezeten. Telkens kijkend en 
beraadslagend wat een versoepeling bete-
kent en hoe we deze op verantwoorde 
wijze konden toepassen binnen het gilde.
U begrijpt dat mijn gildehart een spron-
getje van vreugde maakte, want wat had 

ik het gemist. De bekende gezichten, het praatje over koetjes 
en kalfjes en al datgene wat we in het verschiet hebben liggen 
in de komende periode. Het zal u dan ook niet verbazen dat ik 
die zondag de 23e dan ook reeds erg vroeg wakker was. Na een 
lekker ontbijt en maar een extra espressootje ben ik dan weer, 
na maanden, naar de gildekamer gegaan.
Bij de poort aangekomen hoorde ik al bekende stemmen. Ge-
lukkig, de “zondagochtend-ploeg” zoals ik de vaste bezoekers 
van genoemde dag pleeg te noemen, waren nagenoeg allemaal 
present. Op eentje na, maar die moet aansterken van een ande-

re ziekte dan corona. Het zal u niet verbazen, beste lezer, dat 
met name de wat minder jonge generatie zich op deze och-
tend als eerste liet zien. Ochtendstond heeft immers goud in 
de mond zoals het gezegde luidt. Maar al snel kwamen daar 
ook de jongere schutters aan. Leden van het eerste en tweede 
schutterskorps en ook de schutters die graag een treffer plaat-
sen op onze bomen zonder daar direct wedstrijdaspiraties bij 
te hebben.
Nadat ik mijn kopje koffie had leeggedronken, heb ik mijn ge-
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MADE 
Lucia Eijckenstraat 19: NIEUW 
Uitgebouwde tussenwoning met een garage en berging, gelegen nabij het centrum. Perceel 135 m2, 
woonoppervlakte ca. 81 m2, inhoud ca. 285 m3, externe bergruimte ca. 34 m2. O.a. doorzonwoonkamer, 
keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers en een doucheruimte. De woning dient gemoderniseerd te worden. 
Vraagprijs € 225.000,-- k.k. 

 

MADE 
Julianastraat 16: 
Goed onderhouden, uitgebouwde 2-o-1 kapwoning met een berging, gelegen nabij het centrum van 
Made. Perceel 138 m2, woonoppervlakte ca. 93 m2, inhoud ca. 378 m3. O.a. uitgebouwde woonkamer, 
badkamer op begane grond, 3 slaapkamers, ruime open zolder, privacy biedende achtertuin. 
Verkocht  

 

MADE 
Meidoornlaan 51: NIEUW 
Recent gemoderniseerde hoekwoning met een grote berging. Perceel 194 m2, woonoppervlakte ca. 72 
m2, inhoud ca. 303 m3, externe bergruimte ca. 12 m2. O.a. moderne keuken en sanitair, geheel v.v. 
kunststofkozijnen met dubbelglas, onderhoudsvriendelijke achtertuin. Geheel instap klaar! 
Vraagprijs € 265.000,-- k.k. 

 

WAGENBERG 
Geerakker 14: 
Zeer verrassend ruime woning met een grote berging. Perceel 190 m2, woonoppervlakte ca. 155 m2, 
inhoud ca. 524 m3 (!). O.a. ruime en sfeervolle L-vormige woonkamer, keuken met inbouwapparatuur,  
4  ruime slaapkamers, grote badkamer, zonnige en onderhoudsvriendelijke achtertuin. 
Verkocht onder voorbehoud 

 

 
BINNENKORT IN DE VERKOOP: 
 
Lage Zwaluwe: 
• Goed onderhouden, uitgebouwde, geschakelde 2-o-1 kapwoning met inpandige garage, eigen oprit en 
vrijstaande berging. O.a. ruime woonkamer, moderne keuken en badkamer en 3 slaapkamers (4 
mogelijk). 
 
Lage Zwaluwe: 
• Mooi gelegen, verrassend ruime en goed onderhouden 2-o-1 kapwoning met inpandige garage, een 
tuinhuis en eigen oprit. O.a. ruime keuken, sfeervolle lichte woonkamer, 5 slaapkamers (waarvan 3 zeer 
groot), complete badkamer met apart toilet, een dakterras en een fraai aangelegde tuin met optimale 
privacy. 
 
Drimmelen: 
• Prachtige, smaakvolle, vrijstaande woning voorzien van een grote tuin met optimale privacy. O.a. 
Ruime sfeervolle woonkamer, moderne luxe keuken en badkamer, 4 ruime slaapkamers en een grote 
werkruimte. Een uniek object! 
 

 

 
TE HUUR: 
Wilgenstraat 1 – Made: 
Representatieve commerciële ruimte, gelegen nabij het centrum van Made, inclusief eigen 
parkeerplaats. Oppervlakte ca. 55 m2. O.a. kantoor- of praktijkruimte met wastafel, pantry met 
keukenblok, toilet met fontein, grote vaste kast en ruim voldoende openbare parkeergelegenheid nabij 
het object. 
Huurprijs € 600,-- p/mnd excl. b.t.w. 
 

 

 
Voor onze potentiële kopers zijn wij dringend op zoek naar woningen. 

Heeft u plannen om te gaan verhuizen? 
Wij nemen uw woning graag in de verkoop! 

Voor een kosteloze en vrijblijvende waardebepaling van uw huidige woning,  
kunt u met ons een afspraak maken via telefoonnummer 0162-673333  

of E-mail info@danielsstokvis.nl 
 

 

 
Tevens zijn wij u graag van dienst voor het uitbrengen van een  

(gevalideerd) taxatierapport van uw woning. 
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weer uit het foedraal gehaald en ietwat 
onwennig liep ik naar onze schutsboom. 
Het was op de kop af immers maar liefst 
acht maanden geleden dat ik mijn laatste 
schot loste. De patroon ging in de kamer 
en ik sloot de grendel. Na eerst even rus-
tig de kom aangekeken te hebben, nam ik 
een teug lucht en zorgde ervoor dat het 
doel mooi in mijn vizier kwam. Zoals al-
tijd drukte ik heel langzaam af. PANG en 
kling. Mijn schot had doel getroffen en ik 
had een punt gescoord. Rust roest, maar 
ik kon nog steeds een treffer maken.
Nadat ik mijn serie van zes schoten had 
afgemaakt, werd het geweer weer opge-
borgen en werd het tijd om wat te gaan 
drinken. Onze overheid heeft er goed op 
toegezien dat alle plaatsen op een keurige 
anderhalve meter uiteen stonden en de 
gildekamer was alleen toegankelijk voor 
een bezoek aan het toilet. 
Inmiddels heb ik drie beurten af laten te-
kenen op mijn schietregister en net als 
zo vele gildebroeders en -zusters gaat 
het schieten steeds beter. Ook de socia-
le contacten zijn weer aangehaald en ie-
dereen raakt bijgepraat over de tijd dat 
we elkaar niet hebben gezien. De neuzen 
staan weer naar de toekomst gericht en 
met de komende versoepelingen zal ons 
gilde weer als vanouds bijeenkomen, zoals 
het lied van Antonius al heel lang verhaalt: 
“Ziet daar komen ons confratertjes aan, 
om ’t gezelschap te vermaken”.
Ik hoop spoedig mijn berichten aan u als 
lezer af te kunnen sluiten met de tekst 
“graag tot ziens in onze gildekamer”, 
maar voor nu ben ik blij er zelf weer naar 
toe te kunnen gaan.
Namens het kloveniersgilde St. Antonius 
Abt, Michel Brocks.

HERSTART SPREEKUUR 
SENIORWEB  TERHEIJDEN

Het gratis spreekuur en inlooppunt ‘DI-
GITALE VRAAGBAAK’, een samenwer-
king tussen SeniorWeb Terheijden en 
Surplus Welzijn, gaat weer van start met 
ingang van dinsdagmiddag 22 juni a.s. in 
de Huiskamer van de voormalige pastorie 
aan de Hoofdstraat 2 in Terheijden. 
De huidige coronamaatregelen en het 
vaccinatieprogramma staan dit weer toe. 
U kunt dan weer terecht met vragen 
over of problemen met uw smartphone, 
tablet, laptop / PC, e-reader of omgaan 
met de digitale wereld / overheid (zoals 
bv. DigiD), veilig internetten en veel meer. 
Vrijwilligers en ambassadeurs van Senior-

Web Terheijden staan u dan te woord en 
helpen u op weg. Neem dan gerust uw 
apparatuur mee en vergeet de snoeren 
niet. Het gratis spreekuur is iedere dins-
dagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. 
Tijdens het spreekuur zijn de maatrege-
len van kracht als bekend via het RIVM 
zoals het vaak en goed wassen van uw 
handen, het houden van 1,5 meter afstand 
van anderen en bij mogelijk corona-gere-
lateerde klachten thuisblijven. Voor het 
spreekuur geldt bovendien het dragen 
van een mondmasker, er is plaats voor 
maximaal twee deelnemers en uw naam 
plus telefoonnummer worden genoteerd. 
Een afspraak maken tevoren is niet nodig.
Graag tot ziens en vriendelijke groet, 
Jan van Vliet, ambassadeur SeniorWeb 
Terheijden, www.seniorweb.nl/terheijden

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimme-
len zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen 
van lopende actualiteiten van en voor 
Drimmelen en omgeving waarbij actuele 
onderwerpen in de schijnwerpers gezet 
worden. Hebt u een nieuwswaardige me-
dedeling zonder commerciële doelein-
den? Mail het ons naar publicatie@om-
roepdrimmelen.nl. 
Uit de oude doos – Circus Bever

Deze week vonden we een echt oud film-
pje in ons archief. Een unieke jaren ‘50 
film hoe het reizende Circus Bever haar 
tenten opbouwde op locatie. Nazaat Ilon-
ka Karoly geeft hoogst persoonlijk haar 
commentaar. Stukje mooie historie met 
prachtige, gelukkig niet verloren gegane, 
zwart-wit beelden. Mag u beslist niet mis-
sen!

Uit de oude doos – Accordeonfesti-
val 2011

Wel weer eens zin in een muzikaal feest-
je? Accordeonmuziek is van oudsher een 
geliefde gast op feestjes. Door de authen-
tieke klank is de accordeon perfect in te 
zetten als achtergrondmuziek en dansmu-
ziek.  Alle genres komen op de accordeon 
voorbij: van cajun, zigeuner tot Neder-
landse feestmuziek. Een accordeon-act 
brengt een gezellige authentieke sfeer en 
is vaak ook ambulant in te zetten. Onze 
voorganger TV Extra maakte al weer 10 
jaar geleden opnames van een echt accor-
deonfestival.
Uit de oude doos – IJslandtocht 2011

Kijkt u ook al uit naar de vakantie? Om 
u in de stemming te brengen laten we 
u een zeiltocht zien naar IJsland. Met de 
zeilboot “Blue Berry” togen drie zeezei-
lers in 2011 naar dit prachtige land.  Aan 
boord waren schipper Leo Verschuren 
met de bemanning Anne Venhuis en Ad 
van Dijk.  Onze cameraman Ad van Dijk 
maakte er een geweldig verslag van.
Wie we zijn en waar u ons kunt vin-
den
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeen-
te Drimmelen. Een enthousiaste groep 
vrijwilligers maakt programma’s voor ra-
dio, tv en kabelkrant. Leuk en informatief 
om naar te kijken en te luisteren, maar 
nog leuker is het om zelf daaraan mee te 
werken. Wij zijn daarom altijd op zoek 
naar radiomakers, presentatoren, came-
ramensen, editors, technici en redacteu-
ren. Misschien iets voor u? Kom dan eens 
met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij 
leren het u graag. Onze contactgegevens 
vindt u op de website www.omroepdrim-
melen.nl.
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo 
kanaal 42 / KPN, XS4ALL en Telfort ka-
naal 1476/ Telfort, Edutel, Fiber.nl en Stip-
te kanaal 2170. Uitzending gemist of kunt 
u ons thuis niet ontvangen? Bezoek ons 
YouTube kanaal. De radiozender is 24 uur 

vervolg op blz. 12
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4. Leny Peemen

5. Jeanne Garczynski
6. Shu-kwan Man
7. Lianne Bolder

8. John Vermeulen
9. Gerard van Vugt

10. Elly Bloemendaal
11. Anita Dudok

12. Erwin Vermeulen
13. Cor Franken



12 jaargang 44 nummer 1062

per dag te beluisteren via de kabel op 92.9 FM, het Ziggo radio-
kanaal 917 / KPN, XS4ALL en Telfort kanaal 1176 / Telfort, Edu-
tel, Fiber.nl en Stipte kanaal 3180 , in de ether op 106.9 FM en 
natuurlijk ook online via de livestream. Volg ons ook op www.
omroepdrimmelen.nl en op Facebook.

VRIJWILLIGERSWERK

Op www.vrijwilligerswerkdrimmelen.nl vind je alle actuele va-
catures. 
Voor organisaties: hier kun je zelf vacatures voor vrijwilligers 
plaatsen.
Voor vrijwilligers: hier kun je zoeken naar mogelijkheden. 
Wil je meer weten of een gesprek, laat het weten via email: 
vip@swodrimmelen.nl of telefoon: 0162 451894. 
Vrijwillig chauffeur
Ken je de zorgboerderij “Levensvreugd’ op Den Hout? Hier ko-
men vooral oudere mensen naar de dagbesteding en hebben 
een fijne dag op deze boerderij. Deze mensen worden ‘s mor-
gens opgehaald en ’s middags weer naar huis gebracht. Ben jij 
een chauffeur die dit 1 of 2 maal per week wil doen? 
Vrijwilliger Ontdek-lab
Dit project wordt georganiseerd door Theek 5. Je gaat met kin-
deren van de basisschool aan de slag met proefjes en onderzoe-
ken etc. op het gebied van techniek. Je levert mee ideeën aan, 
verzamelt het benodigde  materiaal, begeleidt de kinderen en 
maakt hen op deze manier enthousiast voor techniek.  
Vrijwilligerswerk bij 
VPTZ (Vrijwilligers Pal-
liatieve Terminale Zorg)
‘Er zijn’ voor mensen die 
thuis willen sterven. In die 
bijzondere situatie bied je hulp en steun aan de cliënt en zijn/
haar omgeving.  Voorbeelden zijn waken, helpen bij eten of drin-
ken, de familie aflossen zodat zij wat rust krijgen. Je bent een 
klankbord om zorg en verdriet mee te delen. Je hebt tijd, aan-
dacht en rust volgens de wens en behoefte van de cliënt.
Tuinvrijwilliger Antonius Abt 
Ben je graag buiten in de tuin? In die van het Antonius Abt is 
natuurlijk altijd wat te doen. Samen met 1 of 2 bewoners geef 
je de plantjes water, wied je onkruid, veeg je het terras schoon 
en werk je in de groentetuin. Samen kijk je hoe alles erbij staat. 
Het belangrijkste is dat de vrijwilliger met een bewoner samen-
werkt. Samen een beetje kuieren. De beleving van de bewoner 
staat centraal en de tuin is bijzaak.
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Taalvrijwilliger 
Vind je taal ook altijd zo interessant en 
wil je iets betekenen voor laaggeletter-
den/statushouders? Wil je iemand in jouw 
omgeving een stapje verder helpen in het 
beter leren lezen, schrijven en spreken 
van de Nederlandse taal? Als taalvrijwil-
liger kun je op verschillende manieren 
mensen helpen om vaardiger te worden 
in communiceren en het begrijpen van 
informatie.

ZO VADER,  ZO ZOON
Drie zonen traden in het voetspoor 
van hun vaders

In de Antonius Abtkerk 
van Terheijden bevindt 
zich nog een Confraterie-
bord met daarop de leden 
der Confraterie.
De Confraterie was de 
broederschap van het 

Allerheiligst Sacrament en dit werd op-
gericht in 1754. Van deze broederschap 
konden alleen mannen lid zijn en het le-
denbestand bestond voor het grootste 
deel uit (oud)bestuursleden van het Arm-
bestuur en het Kerkbestuur. In Terheijden 
kwam in 1964 een einde aan de Confra-
terie. Van de Confraterie zijn ledenlijsten, 
rekeningen, notulen én het Confraterie-
bord bewaard gebleven. 
De taak van de Confraterie
De leden van de Confraterie waren flam-
bouwdragers tijdens de Sacramentspro-
cessie, waarbij het allerheiligste in een 
monstrans door de priester werd rond-
gedragen. De priester liep dan onder een 
baldakijn, ook wel de hemel genoemd. Zo 

liepen de heren in 
1954 ook mee in 
de grote proces-
sie die van de kerk 
naar de kapel in de 
Poolse Dreef ging 
bij gelegenheid van 
de inzegening van 
deze kapel.
De leden van de 
Confraterie waren 
verdeeld in toeren, 
kleinere groepjes 
die om de beurt 
met de flambouw 
in de processie 
moesten lopen.
Hun namen staan 
op een plaatje dat 
in- en uitgeschoven 
kan worden. Een 

uitgeschoven plaatje betekende dat je aan 
de beurt was. Je werd wel geacht na de 
processie je plaatje zelf terug te schuiven. 
Was dit niet gebeurd dan kreeg je een 
boete vanwege afwezigheid.
Elk jaar had de Confraterie een teer-
avond, waarvoor dan ook de opbrengst 
van de boetes werd gebruikt.
Er waren bijvoorbeeld ook boetes als een 
lid van de Confraterie niet aanwezig was 
bij de uitvaart van een van de leden en 
ook bij andere officiële gelegenheden dan 
processies was de Confraterie present. 
De leden werden altijd geacht in pitteleer 
of slipjas te verschijnen bij alle activiteiten. 
Wat we missen
Wat we missen, dat is een foto van de 
leden van de Terheijdense Confraterie 
tijdens een van hun activiteiten. Het zou 
toch wel leuk zijn een foto te hebben bij 
dit bord, dat een plekje krijgt in zaal “de 
Abt” en daarom werden zonen benaderd 
van mannen die op het bord vermeld 
staan. Zouden zij ons willen helpen om op 
de foto te gaan en om zo een beetje een 
indruk te geven hoe de heren van toen er 
bijliepen? Nou, dat wilden zij wel en deze 
drie traden daarmee in de voetsporen 
van hun vaders A.  Verdaasdonk, C. v. Kuijk 
en R. Lievens. 

Dankzij de medewerking van Gaston 
Creemers van Jean Bergé in Breda stap-
ten de zonen Wim, Ad en Henk in het 
nette pak, zoals eens hun vaders gekleed 
waren om religieuze plechtigheden luister 
bij te zetten.
Stichting Behoud Antonius Abt Terheijden

OUDE GRAFMONUMENTEN 
OP KERKHOF  TERHEIJDEN

Hele grote of pompeuze grafmonumen-
ten vind je niet op het kerkhof in Terheij-
den.

Maar er zijn wel grafmonumenten bij 
waarvan het jammer is dat zij van het 
kerkhof zouden verdwijnen als de graf-
rechten niet verlengd zouden worden 
door de familie. Als de familie immers 
afziet van de grafrechten, dan bestaat de 
kans dat het grafmonument verdwijnt. 
In 1993 besloot de toenmalige kerkhof-
commissie een aantal bijzondere graf-
monumenten toch niet te verwijderen, 
hoewel de grafrechten verlopen waren 
en niet verlengd werden. Het aanzien van 
het kerkhof zou geweld aangedaan wor-
den en er zou ook een groot deel van de 
geschiedenis van het kerkhof en van de 
Terheijdense geschiedenis verdwijnen.
De kerkhofcommissie en Heemkunde-
kring De Vlasselt besloten toen tot het 
volgende:
Veel grafmonumenten in vak A, naast de 
beukenhaag (d’n bukentuin) langs het 
kerkpad, werden in bruikleen overgedra-
gen aan de heemkundekring en daarnaast 
werd een aantal kleinere grafmonumen-
ten verplaatst naar vak F,  grenzend aan 
het kerkhof van de Protestantse Ge-

meente. Dit is gebeurd met toestemming 
van de familie. Naast de grafmonumenten 
in vak A en vak F zijn er ook verspreid 
over het kerkhof nog een aantal grafmo-

LEZERS IN DE PEN

Wim,  Ad en Henk in het voetspoor van hun vaders 
als lid van de Confraterie.

Vak A van het kerkhof in Terheijden gezien 
van over d’n bukentuin
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numenten in bruikleen genomen door de heemkundekring. Op 
deze manier is er een stukje cultuurhistorie bewaard gebleven.
Nu, anno 2021, zijn Ed en Wilma Oud, bestuursleden van Heem-
kundekring De Vlasselt, begonnen met een grote schoonmaak-
beurt van de door de heemkundekring geadopteerde grafmo-
numenten. 
Rondleiding
Daarnaast heeft de Stichting Behoud Antonius Abt Terheijden 
(SBAAT) een papieren rondleiding over het kerkhof gemaakt, 
een rondleiding die begint in de kerk want daar zijn ook nog 
twee oude grafmonumenten te vinden. Deze rondleiding is te 
vinden in de kerk tijdens de openstelling op zaterdagmiddag t/m 
25 september 2021.
Last but not least
Gelegen midden in het dorp met parkachtige allure, zo zou je 
het kerkhof in Terheijden wel kunnen omschrijven. Maar als je 
het hebt over het Terheijdens kerkhof moeten we zeker de 
kerkhofploeg niet vergeten. Deze ploeg vrijwilligers is het im-
mers die zorg draagt voor het onderhoud van de beplanting, 
de paden onkruidvrij houdt, de hagen snoeit, het gras maait, etc. 
Dat verdient ons aller waardering.
Stichting Behoud Antonius Abt Terheijden

DE LAAK EN 2 STRAATNAMEN IN 1530

Op een landkaart uit de 16e eeuw is een overzicht gegeven van 
het toenmalig gebied tussen Terheijden, Zevenbergen en Lage 
Zwaluwe. Daar lag toen de grens tussen Brabant en Holland, 
zijnde de Reevliet, omschreven als de “sceyt tusschen Nas-

sou ende Zevenbergen”. Opvallend is dat Moerdijk toen nog 
een eiland was. Lage Zwaluwe eindigde aan het water dat bijna 
tot aan Zevenbergen kwam. En tussen Zevenbergen en Zeven-
bergschen Hoek lag nog een grote waterplas. Daarin is in een 
rechte lijn De Langeweg getekend, nu de N285. In die tijd werd 
vanuit Terheijden de dijk langs de Mark gebruikt als de weg naar 
Zevenbergen.

Hier een gedeelte van deze landkaart, gemaakt en beschreven 
met een ganzenveer in het oude handschrift van toen.
De Laecke, tussen Terheijden en Wagenberg, bestond toen al 
en is als ‘De Laak’ bewaard gebleven. Voor de Elisabethsvloed 
van 1421 had daar een riviertje de ‘Otterlaak’ gelegen, maar dat 
was al verdwenen. 
Op deze landkaart staat de Vogelstraat vermeld als ‘de Vogel-
wegh’ en dat betekent: de weg naar de Vogel, ofwel ‘´t Veugeltje’, 

EN  TOEN GEBEURDE...
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zoals een deel van de polder daar werd genoemd. 
De Hoevenseweg werd de ‘Heer Willems Dijck’ genoemd, 
zoals ook op deze kaart is vermeld. Toen was deze polderweg 
al zo’n 2 eeuwen een deel van de weg van Breda naar Moer-
dijk, naar de pont richting Holland. In Den Hout ligt ook nog 
een stukje van zo’n heel oude weg, namelijk de Dordrechtseweg 
en in Made kan de Antwerpsestraat daarop aangesloten zijn ge-
weest. Vanuit Terheijden liepen al eeuwenlang wegen naar Breda 
en Oosterhout. De oude ‘Bredascheweg’ ging door de Bergen 
en de Hartel naar de stad. En de ‘Oosterhoutseweg’ heet sinds 
1953 Munnikenhof.
Genoemde Willem van Duvenvoorde, naar wie de Hoevense-
weg oorspronkelijk werd vernoemd, was een rijke Hollandse 
edelman en werd in 1328 door de Hertog van Brabant tot rid-
der geslagen. Hij was eigenaar van de Wagenbergse hofstad daar 
in de Hoevenseweg. Hij bezat in Dongen een kasteel en ook 
in Oosterhout, nu de ruïne Slotbosse Toren. Hij was Heer van 
Oosterhout en ook Heer van Breda.  Van Duvenvoorde kocht 
in 1334 de toenmalige dorpen Zonzeel en Vlasselt met Heerhei-
den. Deze dorpsnamen zijn later veranderd in Langeweg, Wa-
genberg en Terheijden. 

Een beeld van deze ‘Heer Willem’ staat in het Lukwelpark (hoek 
Hertogenlaan/Slotlaan) in Oosterhout en is in 1964 gemaakt 
door Niel Steenbergen. Met dank aan Adrie Welten.
Johan van der Made

VAKANTIEPERIODE DOKTERS & CO

Als huisartsenpraktijk vinden wij het belangrijk om alle werkda-
gen geopend te zijn, en geen andere praktijk te laten waarnemen 
tijdens de vakantieperiode. Onze ervaring is dat de meeste pa-
tiënten de voorkeur hebben om bij een van de vaste huisartsen 
te komen. Maar ook die hebben weleens vakantie! Daarom is 
het mogelijk dat u tijdens de zomerperiode wat langer moet 
wachten voordat u op het spreekuur terecht kunt.  Voor spoed 

ZAKELIJK NIEUWS
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kunt u altijd dezelfde dag 
komen. 
T. Brugts is afwezig van 29 
juni tot 16 juli en van 17 
tot 27 augustus;
S. Kruithof is afwezig van 
21 juni tot 2 juli;
J. Kleijsen is afwezig van 26 
juli tot 13 augustus;
L. Richardson is afwezig 
van 16 augustus tot 3 sep-
tember.
Op de meeste dagen 
wordt van elkaar overge-
nomen. Op een enkele dag 
zal er een vakantiewaarne-
mer werkzaam zijn. 

Wij wensen al onze patiënten een mooie zomer!
Team Dokters & Co

NIEUWS  VAN B-FIT!

Met StartToRun naar Sin-
gelloop Breda
Heb jij al vaak als supporter 
naar de Singelloop van Breda 

gekeken en dacht je dan: “Oh, dit zou ik ook graag eens een 
keer willen doen?” Dan is dit je kans! Op 27 juni start er na-
melijk weer een editie van StartToRun bij B-FIT Terheijden. Tot 
aan de zomervakantie gaan we gezamenlijk een goede loopba-
sis neerzetten. Tijdens de zo-
mervakantie krijg je een per-
soonlijk schema naargelang de 
tijdsinvestering die jij erin kan 
steken en na de zomervakantie 
gaan we weer met z’n allen we-
kelijks trainen zodat elke deel-
nemer op zondag 3 oktober 
aan de start staat van de 5 km 
tijdens de Singelloop Breda. De 
trainingen, voor en na de zo-
mervakantie, zijn wekelijks op 
zondag van 10.15 uur tot 11.15 
uur.  Vertrek locatie is De Cour 
in Terheijden. Kosten voor het 
traject zijn € 94,- voor leden 
van B-FIT en € 124,- voor niet-leden, dit is inclusief coaching, 
loopshirt en loopschema’s. Heb je vragen, wil je meer informatie 
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of wil je je al aanmelden? Dit kan heel gemakkelijk door een mail 
te sturen naar info@bfitterheijden.nl.
Sport de hele zomervakantie gratis
Ben je nu niet zo van het hardlopen, maar wil je toch graag (te-
rug) beginnen met sporten? Dan hebben wij bij B-FIT nog een 
toffe actie lopen.  Als je lid wordt voor 30 juni 2021 dan sport 
jij de gehele zomervakantie gratis! Een abonnement bij B-FIT is 
altijd maandelijks opzegbaar en een proefles is ook altijd gratis. 
Wacht daarom niet om na de zomervakantie de draad weer 
op te pakken, maar begin NU! Bij B-FIT bieden wij persoonlij-
ke aandacht, letten wij erop dat iedereen veilig sport met een 
goede houding, en de goede sfeer (met dank aan onze fantasti-
sche leden) krijg je er gratis bij. Neem eens een kijkje op onze 
website www.bfitterheijden.nl of mail voor een gratis proefles 
naar info@bfitterheijden.nl.  Tot snel in één van onze trainingen!

SAMEN DRIMMELEN

Mijn naam is Lotte van Geel, 
inmiddels 23 jaar oud en ge-
boren en getogen in het mooie 
Blauwe Sluis.

Tijdens een zonnige en gezellige middag op het terras in Lage 
Zwaluwe zat ik samen met mijn zus aan een tafeltje naast Femke 
en Johan. Onder het genot van een drankje zijn we aan de praat 
geraakt over wie en wat is SAMEN, waar staat SAMEN voor en 
waar houdt SAMEN zich binnen de gemeente Drimmelen mee 

bezig. Ik heb het persoonlijk als prettig 
ervaren om op een informele manier in 
aanraking te komen met een partij. De 
dagen na dit leuke gesprek heeft het 
mij enorm beziggehouden: wat vind ik 
belangrijk in mijn leefomgeving en voor 
de medebewoners in deze omgeving, 
iets waar ik mij anders niet zo veel mee 
bezighoud. Door SAMEN ben ik mij be-
wust geworden dat je SAMEN werkt aan 
een goede en fijne leefomgeving voor 

zowel jong als oud.  Daarom heb ik besloten om mij als lid aan 
te sluiten bij SAMEN Drimmelen.

RAAD EN DAAD EN  WONEN OP HET E-VELD

Op Facebook nieuwe rubriek Lijst Harry Bakker waarin 
zij terugblikt op de raadsvergadering
Afgelopen keer werd er onder andere gesproken over de Nota 
vrijetijdseconomie en economie, de Biesbosch, de solide jaarre-
kening van wethouder Bakker en inburgering. Ook ons inkoop-
beleid stond op de agenda, waarbij wij als lokale partij het motto 
“koop lokaal” uiteraard meer dan 100% ondersteunen.
De outfits van Lijst Harry Bakker komen dan ook uit Hooge 
Zwaluwe, en de kleur is natuurlijk ….. oranje, met het EK kun-
nen ze dus ook uit de kast. In Raad en Daad proberen onze 
raadsleden een vergadering van 4 uur (aan het einde van de 
raadsvergadering op 3 juni j.l. alle onderwerpen unaniem ak-
koord) in 3 tot 5 minuten samen te vatten, het begin was goed 
en het vervolg wordt nog beter. 
Niet in Raad en Daad, maar wel in Rondom de Toren het E-veld 
en wonen in Traaie:

53 woningen
In het E-veld voegde de hele gemeenteraad de daad bij het 
woord en stemde iedereen met dit mooie groene plan in, waarin 
53 woningen gebouwd gaan worden.  Woningen die betaalbaar, 
duurzaam en energiezuinig zijn. Er zijn sociale huurwoningen, 
maar ook koopappartementen (16) met een lift erin. 
Dit alles in een groene en natuurvriendelijke omgeving met 
daarin volop ruimte om te spelen, chillen, tuinieren en genieten, 
maar ook een eigen buitenruimte (want dat willen de mensen 
graag, bleek uit de inspraak). De buurt wordt actief betrokken 
bij de inrichting. Er is een zelfbewoningsplicht opgelegd voor de 
betaalbare woningen om speculatie van huisjesmelkers te voor-
komen en er is ruimte voor 5 Tiny houses.
Op de gemeentelijke website kunt u meer vinden over dit plan 
(zoeken op E-veld). Onze wethouder Jan-Willem Stoop hoopt 
begin volgend jaar de schop in de grond te steken op het E-veld, 
een veld waar hij in een ver verleden zijn korfbalwedstrijden 
speelde.

POLITIEK
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Meer behoefte aan woningen
Op Funda staat niet veel te koop in Terheijden en is de vraag 
groot, overbieden op woningen is eerder regel dan uitzonde-
ring in deze overspannen woningmarkt. Het dorp met haar vele 
voorzieningen, rijk verenigingsleven en goede horeca met mooie 
terrassen en 2 goede en moderne supermarkten is populair, ook 
op de woningmarkt.
Het is positief dat de bouw van het Gruythof dit jaar kan star-
ten en er na de zomer met het bouwrijp maken begonnen kan 
worden. De nieuwbouw van SOVAK aan de andere kant van de 
Zeggelaan is afgerond en het is mooi geworden.
Wij willen dat de bouw van De Weelde aan de Schansstraat 
ook zo snel mogelijk start, maar dit moet wel verantwoord zijn 
in relatie tot de uitgevoerde bodemsanering die nu behandeld 
wordt door de provincie. De stukken lijken compleet te zijn dus 
er komt meer schot in de zaak. 
We willen dat er voor de locaties aan de Kalkvliet en Lageweg 
ook snel goede plannen uitgewerkt worden, waar ook starters, 
zelfbouwers en senioren een plek kunnen vinden, zodat er weer 
meer keuze is om in dit mooie dorp te kunnen (blijven) wonen 
voor veel mensen. 
Lijst Harry Bakker zal zich hier voor in blijven spannen. 
Ideeën en plannen? Meedenken of -doen? Hulp nodig? De oran-
je tip? Wij denken graag met je mee, via www.lijstharrybakker.nl 
kan je ons onder andere benaderen. Over wonen in Wagenberg 
zullen we binnenkort ook schrijven in dit blad.
Warme groet, Fractie Lijst Harry Bakker

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

Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 19 juni 19.00 uur:  Eucharistieviering. Voorganger: 
kapelaan L. Ballester. Orgel: dhr. J. Horbach. Zang: dhr. H.  Ver-
gouwen.
Zaterdag 26 juni 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: 
kapelaan L. Ballester. M.m.v. enkele leden van de Anthony Singers.
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.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is geopend op 
vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, telefoonnummer 076 
5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, 
jubileum, een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen 
doopbewijzen enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u 
contact opnemen met telefoonnummer 06 51490011.

KERKEN
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Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. we-
ten aan het parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden, 
telefoonnummer  076 5931216 of via e-mailadres (zie boven). 
Bij voorbaat dank.

HARTVEILIG:  OVERAL DEFIBRILLATOR 
BINNEN 500 METER

‘In elke dorpskern, binnen een straal van 500 meter, moet er 
een AED beschikbaar zijn die 24 uur per dag beschikbaar is.’ 
Die doelstelling uit het lokaal gezondheidsbeleid is behaald, nu 
bij basisschool De Grienden de laatste defibrillator is geplaatst. 
Jürgen Vissers is blij met de voltooiing van het netwerk en ging 
kijken met de directeur van De Grienden, René Luijten.

Vrijwilligers
Wethouder Vissers: “Gezondheidsbeleid kan alleen door samen-
werking tot stand komen. Daarom zijn we blij met vrijwilligers 
van de EHBO-verenigingen en de Reanimatiegroep Drimmelen, 
die het AED-netwerk mee gaan onderhouden en ze kunnen ge-
bruiken als de nood aan de man is. En dat gebeurt vaker dan we 
denken. De EHBO-ers en de Reanimatiegroep weten waar ze 
hangen en weten wat ze moeten doen als er een beroep op ze 
wordt gedaan.” 
Binnen 6 minuten
AED staat voor een Automatische Elektrische Defibrillator en 
helpt bij een hartstilstand. Het apparaat geeft stroomstootjes. 
Hierdoor moet het hart weer gaan kloppen.  Als iemand binnen 
6 minuten gereanimeerd kan worden, is de kans groter dat hij 
of zij gered wordt. “Tijd is kostbaar bij een hartstilstand. Onze 
school werkt daarom graag mee aan een goed netwerk van 
AED’s in Lage Zwaluwe” vertelt René Luijten.
Investering
In het Lokaal Gezondheidsbeleid 2019-2023 formuleerde het 
gemeentebestuur de ambitie om voor iedere inwoner in de 
dorpskernen binnen een straal van 500 meter een AED te heb-
ben die 24/7 beschikbaar is. Met het geld dat het college hier-
voor vrijmaakte zijn op een aantal locaties AED’s vervangen en 
op een aantal plekken nieuwe AED’s geplaatst. Hiermee zijn er 
voldoende AED’s in elke dorpskern beschikbaar. 
Locaties
Wie meer wil weten over de AED’s kan terecht op de gemeen-
tesite via de link Hartreanimatie en AED | Gemeente Drim-
melen.  Wie wil weten waar de AED’s zich bevinden kan hier 
kijken of op deze link klikken: AED kaart gemeente Drimmelen 
- Google My Maps.

GEMEENTE
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NIEUWE  STAPPEN OP  WEG 
NAAR DUURZAAMSTE  WIJK 
E-VELD 

De gemeente Drimmelen heeft vijf pro-
jectontwikkelaars benaderd voor het 
ontwerp en de realisatie van 48 woningen 
voor de duurzaamste wijk van Terheijden, 
het E-veld. De gemeenteraad stelde don-
derdagavond 3 juni het bestemmingsplan 
voor het E-veld vast. Wethouder Jan-Wil-
lem Stoop hoopt dat begin volgend jaar 
de bouw kan gaan starten. “Terheijden 
snakt naar nieuwbouw en aan alle doel-
groepen is gedacht in dit plan, zowel 
jong als oud. Het is een bijzonder mooi 
en duurzaam plan geworden waarbij we 
goed geluisterd hebben naar onze inwo-
ners en waar het fijn wonen wordt. Dit 
betekent meer koopwoningen, maar ook 
sociale huurwoningen. Een deel van de 
woningen krijgt een zelfbewoningsplicht 
om speculatie te voorkomen en starters 
een goede kans te geven.” 
Marktselectie
De gemeenteraad stelde al eerder het 
stedenbouwkundig ontwerp voor het 
E-veldterrein vast. De 48 woningen moe-
ten duurzaam worden ontworpen en ge-
bouwd, zeer energiezuinig en klaar voor 
de toekomst. Ook het gebied rondom 
de woningen wordt duurzaam en na-
tuurinclusief ingericht. Wethouder Stoop: 
“Uiteraard doen we er alles aan om een 
prettig leefklimaat te realiseren, de ruime 
groene openbare ruimte met waterpartij-
en draagt hieraan bij. De bewoners krij-
gen ook de kans om dit zelf mee in te 
gaan vullen.”
Ontwerp woningen

De marktselectie voor de projectontwik-
kelaar is de volgende stap om het gebied 
te realiseren. In juli wil de gemeente haar 
keuze klaar hebben, zodat de geselecteer-
de ontwikkelaar zijn ontwerp voor de 
woningen verder kan uitwerken. Daarna 
kan hij hiervoor de omgevingsvergunning 
aanvragen. Naast de 48 woningen die 
de projectontwikkelaar op de markt zal 
brengen, biedt het terrein ook 5 kavels 
voor de bouw van tiny houses. Wethou-
der Stoop: “De ideeën over de tiny hou-
ses stromen binnen dus ook met deze 
vorm van wonen slaan we de spijker op 

zijn kop.” De gemeente bereidt de ver-
koop van de kavels op dit moment voor.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Vo o r s t e l r o n d e 
ZAP-vrijwilligers
Hierbij stellen we u 
voor aan Patty, Ma-
rie-Louise & Veroni-
que, zij houden samen 
Made schoon. De ZAP(Zwerf-Afval-Pak-
ker)-vrijwilligers ruimen regelmatig 
zwerfafval op in de gemeente Drimmelen. 
Het opruimen van zwerfafval wordt ook 
wel ‘ZAPpen’ genoemd.
Waarom zijn jullie gaan ZAPpen en sinds 
wanneer? 
Wij zijn gaan ZAPpen omdat het tijdens 
onze wekelijkse wandelingen steeds va-
ker opviel dat er veel rommel en afval 
ligt en dat is natuurlijk geen gezicht. Toen 
hebben we bij gemeente Drimmelen ge-
vraagd of wij hier iets aan kunnen doen, 
zo zijn we gaan ZAPpen. Wij doen dit 
sinds oktober 2020.

Hoe vaak en waar gaan jullie graag aan de 
slag?
In principe gaan we elke maandagavond 
op pad.  Als het niet regent, want wij 
smelten. Meestal met z’n drieën, soms in 
wisselende samenstelling. 
Wat is jullie leukste vondst? 
We komen van alles tegen; veel mond-
kapjes, blikjes, plastic- en papierresten. 
We hebben eens een stuk zware ketting 
met haak gevonden (van een vrachtwagen 
denken we), een Mickey Mouse zakdoek, 
een jerrycan vol frietvet en laatst nog een 
half verbrand briefje van € 20,-.
Wilt u zich ook inzetten tegen zwerfafval? 
Dat kan! Meld u aan als Zwerf-Afval-Pak-
ker. Meer informatie is te vinden op www.
drimmelen.nl/zappers. Samen houden we 
Drimmelen schoon!
Ook met Bravoflex gaan we weer de 
goede kant op!
We gaan weer de goede kant op! Het de-
missionair kabinet heeft de coronamaat-
regelen versoepeld. Het advies om het ov 
alleen te gebruiken voor noodzakelijke 
reizen is daarmee vervallen. Iedereen is 

weer welkom! Lekker shoppen, een dag-
je uit, familiebezoek, het mag weer. En 
daarbij is het openbaar vervoer natuurlijk 
een onmisbare schakel. We zorgen voor 
een makkelijke start van een dagje uit en 
brengen u na afloop ook graag weer veilig 
naar huis. Zo helpen we om Nederland 
weer stukje bij beetje open te stellen. 
Ook met Bravoflex. 
Bravoflex is een flexibele vervoerservice 
op afroep die zonder vaste route rijdt 
van halte naar halte. Welke haltes? Dat 
bepaalt u.
Bravoflex rijdt in de gemeenten Moer-
dijk, Halderberge, Drimmelen en Alte-
na. Bravoflex is de extra vervoerservice 
voor de avonduren, in het weekend en 
op feestdagen, daar waar niet of nauwe-
lijks openbaar vervoer beschikbaar is. 
Daarnaast krijgen de buurtschappen Oud 
Drimmelen, Blauwe Sluis en Noordschans 
nu ook een verbinding. Hier is Bravoflex 
de hele dag beschikbaar. Met de nieuwe 
app van Bravoflex boekt u een rit naar 
keuze vanaf een bushalte naar een trein-
station, veerhalte of OV-knooppunt, een 
zogeheten ‘hub’.  Vanaf deze hubs zijn Bre-
da, Roosendaal, Bergen op Zoom of Den 
Bosch in 1 overstap bereikbaar. Je betaalt 
€ 2,48 + € 0,44 per kilometer volgens de 
kortst mogelijke route. Reis je overdag 
van of naar de buurtschappen Oud Drim-
melen, Blauwe Sluis en Noordschans dan 
betaal je regulier ov-tarief (€ 0,99 en 
€ 0,175 per km).
Er is dus géén dienstregeling. U bestelt 
Bravoflex gemakkelijk via een app, website 
of door even te bellen. U reserveert een 
zitplaats in een voertuig en bepaalt zelf 
wanneer u bij welke halte wordt opge-
haald en naar welke halte u reist. Of u nu 
op vakantie gaat, een zonnig terrasje pakt 
of een dagje pretpark voor de boeg heeft, 
onze medewerkers staan voor u klaar.  
We vervoeren u graag en verantwoord. 
Lees meer op de website www.bravo.
info/reizen/busdiensten/bravoflex.
Net als in andere openbare ruimtes geldt 
ook in het ov nog de mondkapjesplicht.
Inwoners met betalingsachterstan-
den worden actief benaderd
Inwoners met een betalingsachterstand 
(bijvoorbeeld bij het betalen van de huur, 
de elektriciteitsrekening of zorgverzeke-
ring) kunnen en mogen hierover vanaf 
nu actief benaderd worden vanuit de ge-
meente. Een wijziging van de wet maakt 
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dit mogelijk, om zo de mensen te bewegen 
hun problemen in een vroeg stadium aan te 
pakken. 
In onze gemeente wordt dit gedaan door 
Surplus (in opdracht van de gemeente) en zij kunnen bijvoor-
beeld telefonisch contact zoeken, maar dit kan ook met een 
huisbezoek gebeuren. Het doel hiervan is om de mensen te hel-
pen, voordat de financiële problemen groter worden.  Toch kan 
het best confronterend zijn als er om die reden onverwachts 
contact met u wordt gezocht. Dus hebt u moeite om rond te 
komen en stapelen de rekeningen zich op? Neem dan zo snel 
mogelijk zelf contact op met Surplus via 076 5027788 of drim-
melen@surplus.nl. Ook kunt u terecht bij het Sociaal Loket van 
de gemeente Drimmelen via 140162. De gemeente en Surplus 
staan u graag bij en op die manier kunt u voorkomen dat u ver-
rast wordt door een telefoontje of huisbezoek. Kijk voor meer 
informatie ook op www.drimmelen.nl/werk-inkomen-schulden.
BEKENDMAKINGEN
Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethou-
ders van Drimmelen maken 
bekend dat aan Sovak in 
Terheijden een vergunning is 
verleend voor het innemen 
van een standplaats met als 
afmeting 2,80 m x 2.00 m x 
1,90 m op de locatie van de 
voormalige kiosk nabij de 
haven van Terheijden voor de periode van 1 mei 2021 t/m 31 
oktober 2021 voor de verkoop van koffie, thee, appeltaart, tosti, 
ijs en frisdrank op de volgende dagen: 
- Woensdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur
- Vrijdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur
- Zondagen van 10.00 uur tot 16.00 uur
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Wagenberg, Wagenstraat 90 (4845 CX) (W-2021-0341): Het re-
aliseren van een nieuwe stal en het aanpassen van de bestaande 
stal. Gefaseerde aanvraag, fase 1 (onderdeel milieu). Ingekomen 
d.d. 18-05-2021.
Wagenberg, Postweg 1 (4845 CK) (W-2021-0345): Het plaatsen 
van een bijgebouw. Ingekomen d.d. 20-05-2021. 
Wagenberg, Wagenstraat 52 (4845 CW) (W-2021-0362): Sloop 
en herbouw van een schuur. Ingekomen d.d. 31-05-2021.
Wagenberg, Wagenstraat 33A (4845 CT) (W-2021-0367): Het 
bouwen van een woning (ter vervanging van). Ingekomen d.d. 
31-05-2021.
Terheijden, Wilgenstraat 5 (4844 SZ) (W-2021-0368): Het plaat-
sen van een dakkapel op het voordakvlak. Ingekomen d.d. 31-
05-2021.
Terheijden, Gagelveld 2 (4844 RG) (W-2021-0378): Het aanleg-
gen van een inrit. Ingekomen d.d. 02-06-2021.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Munnikenhof 15 (4844 PK) (W-2021-0214): Het 
plaatsen van tijdelijke woonunits voor een periode van drie 
maanden. Besluitdatum: 19-05-2021.
Terheijden, Baroniestraat 35A t/m 35G NST (4844 CZ) (W-
2021-0059): Het herbouwen van acht verzakte garageboxen. 
Besluitdatum: 26-05-2021.
Terheijden, Elzenhof (4844) (W-2021-0277): Het aanleggen van 
parkeervakken. Besluitdatum: 02-06-2021.
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 het milieuneutraal wijzigen van de in-
richting. Besluitdatum: 02-06-2021.

WWW.FACEBOOK.COM/
RONDOMDETOREN
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Verlengingsbesluit
Terheijden, Markstraat 6 (4844 CR) (W-2021-0246): Het bou-
wen van een overkapping. Besluitdatum: 02-06-2021.
Terheijden, terrein in het verlengde van Hoge Vaartkant (4844) 
(W-2021-0235): Het aanleggen van een natuurtuin met schuil-
ruimte. Besluitdatum: 28-05-2021.
Deze besluiten zijn nog NIET verleend. Het college heeft voor 
die genoemde aanvragen besloten om in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht de beslistermijn te verlen-
gen met een termijn van (maximaal) 6 weken. U kunt als der-
de-belanghebbende geen bewaar maken tegen de verlengingsbe-
sluiten. Dat kan pas nadat er op de aanvragen is beslist.
Ingekomen milieumeldingen (activiteitenbesluit):
Terheijden, Schuivenoordseweg 2A (4844 PE) (W-2021-0352): 
Het veranderen van een melkrundveehouderij, twee scenario’s 
waarbij één mogelijkheid om minder vrouwelijk jongvee te hou-
den en meer volwassen dieren. Ingekomen d.d. 20-05-2021.

VERVOERSOPTIES  VANAF NU IN ÉÉN 
HANDIG OVERZICHT

Het is nieuw, zit vol informatie over vervoer én past in de tas of 
jaszak. Dat is het vervoersoverzicht van de gemeente Drimme-
len: een handig hulpmiddel om de inwoners snel en makkelijk op 
weg te helpen bij vragen over vervoer. In het overzicht staan o.a. 
alle opties (buiten het eigen vervoer) voor reizen binnen en van-
uit de gemeente, welke voorwaarden er gelden, hoe de buslijnen 
lopen en waar meer informatie te vinden is. Het vervoersover-
zicht is te vinden bij verschillende locaties verspreid door de ge-
meente én het is digitaal in te zien via de gemeentelijke website.
“We hebben in Drimmelen diverse opties voor mensen die niet 
met eigen vervoer kunnen of willen reizen, maar de informatie 
over die mogelijkheden was versnipperd en niet voor iedereen 
makkelijk vindbaar. Daarom zijn we samen met onze partners 
aan de slag gegaan om dat overzicht voor onze inwoners zelf 
te maken,” vertelt wethouder Jan-Willem Stoop (Vervoer). “En 
met trots presenteren we nu het eindresultaat.”

Voor en door 
Drimmelen
Uit eerder on-
derzoek kwam 
namelijk naar 
voren dat er 
vanuit de in-
woners be-
hoefte was aan 
één plek, waar 
alle informatie 
over vervoer 
in Drimmelen 
makkelijk en 

overzichtelijk te vinden is. Professionals binnen de gemeente be-
aamden dat, want ook zij konden zo’n overzicht goed gebruiken 
in hun contact met inwoners en cliënten. Toen is de gemeente 
Drimmelen daar samen met verschillende samenwerkingspart-
ners mee aan de slag gegaan. Partijen als Zet, SWO Drimmelen 
en de KBO hebben vanaf het begin af aan een belangrijke bijdra-
ge geleverd aan het vervoersoverzicht. Ook is tussentijds een 
concept versie getest op duidelijkheid en gebruiksvriendelijk-
heid met behulp van verschillende lokale partners en inwoners. 
“We willen al die samenwerkingspartners graag enorm bedan-
ken voor hun bijdrage”, aldus wethouder Stoop. “Samen hebben 
we iets moois weggezet, waarmee de inwoners hopelijk letter-
lijk op weg worden geholpen. Dit overzicht laat zien dat we 

meer vervoersmogelijkheden hebben dan vaak gedacht wordt. 
In de folder staan ze allemaal genoemd. Dus maak er gebruik van 
en ga er mee op pad nu er gelukkig weer wat meer kan!” 
Digitaal en als meeneem-exemplaar
Het vervoersoverzicht is in een handig meeneem-exemplaar 
beschikbaar en te verkrijgen op het gemeentehuis en via SWO. 
Momenteel wordt de folder ook gedeeld met andere partners, 
zodat het daarna onder andere ook bij verschillende bibliothe-
ken, dorpshuizen, huisartsen en woonzorglocaties verspreid 
door de gemeente komt te liggen. Daarnaast is de digitale ver-
voersfolder en meer informatie over het overzicht te vinden op 
www.drimmelen.nl/vervoersoverzicht.
Doorgeven wijzigingen of tips
De gemeente wil het overzicht graag actueel houden. Wijzigin-
gen in de informatie op het overzicht of tips kunnen aan de 
gemeente worden doorgegeven. Op de website van de gemeen-
te staat beschreven hoe u dat kunt doen. Die input wordt dan 
meegenomen in een volgende versie.

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

Uw post it gratis in Rondom de Toren?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl.

Hoofdstraat 11
4844 CA Terheijden
Tel. 076 593 2368



foto linksboven: Frans Snoeren,                                    foto rechtsboven: Gerard van Vugt
foto linksonder: Tonny van Geel,                                      foto rechtsonder: Susan de Smit


