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Colofon
Rondom de Toren is een tweewekelijkse uitgave en wordt in 
Terheijden en Wagenberg huis-aan-huis bezorgd.
Secretariaat  Hoevenseweg 18 4845 PD Wagenberg
  076 - 593 1952
Extra exemplaren
Terheijden:  Bibliotheek Terheijden, ‘Toptiekske,
  Jürgen en Carolien van Dongen
Wagenberg Bakkerij Léon van Dongen, Plexat
Online bereikbaarheid
Website: www.rondomdetoren.nl
Facebook: facebook.com/rondomdetoren
Drukkerij Drukkerij Boonen
Bezorgklachten weekbladen@spotta.nl
  liesbeth@rondomdetoren.nl  of 076 - 593 2137
Volgende editie 1067
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 15-09-2021, 17.00 u

GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 424 024
Pastorale zorg   06 - 514 900 11
Bloedafname Terheijden  Schepenhof Fysio 
    Schepenhof 21 Terheijden
                maandag-woensdag-vrijdag  
                8.00-10.00 uur, op afspraak
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: 06/10
             Wagenberg         groen: elke vrijdag, grijs: 08/10
Ophalen oud papier  11/09
Ophalen plastic           Terheijden  15/09,  Wagenberg 17/09
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15 - 19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

STIL LEVEN

Bij de entree van Terheijden en pal voor de roeivereniging ligt 
een waar stilleven in de wei.  Via vele bronnen* achterhaalde ik 
het verhaal achter deze vierdelige creatie en uiteindelijk ook de 
kunstenaar zelf.

Van boven naar beneden symboliseren een pot, een vaas, een 
kleurrijke kan en een poort de oude, huidige en toekomstige 
tijd - in de stijl van ons tuindersdorp. 

De ‘doorkijk-poort’ naar  Terheijden had begroeid moeten wor-
den met een speciale wingerd, tot bleek dat de grond bij de 
dorpsentree zelf ook een stilleven (Fr: nature morte) was en de 
wingerd niet van de grond kwam. Zoals de poort er nu uitziet, 
was nooit de bedoeling en nog altijd een doorn in het oog van 
de kunstenaar.
Die heet Rob Brandt (1946) en woonde ooit zelf in Traaie, tot 
hij verhuisde naar de Franse Lot. Rob Brandt, waar zou je die 
van kunnen kennen? Welnu, hij is de bedenker van de originele 
keramieken deukbeker, waarmee hij met minstens een paar mil-
joen stuks vanuit Traaie de wereld veroverd heeft. 

LEZER IN  DE PEN
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Het kunstwerk bij de dorpsentree kwam er niet zonder slag of 
stoot. Kan en poort dateren al van 1991, maar pot en vaas zagen 
pas in 1994 het licht. Op de valreep voor de gemeente Terheijden 
de opdracht introk omdat het geduld van B&W op was. Rob 
over die tijd: “Het rijpingsproces van een kunstwerk heeft zijn 
tijd nodig. Het is een soort bevalling hè. Een olifant draagt ook 

2 jaar, dus zolang is dat niet…” 
Dus als u de volgende keer de 
auto parkeert, kijkt u vooral nog 
eens even rustig naar dit stille le-
ven en na dit gelezen te hebben 
weet u voortaan ook wat u ziet. 
Maud van Etten, met foto’s van 
Gerard van Vugt

*Heemkundekring ‘De Vlasselt’, Stichting Rondom de Toren, Gemeente Drimmelen, 
Stadsarchief Breda, Korrie & Rob Brandt 

YES!!!
Kermis op de Schans dit jaar!

Traditie, de eerste zondag na 8 
september, dus we starten op 
zondag 12 september om 
13.30 uur.

Om te voorkomen dat iedereen gaat zoeken in de Markstraat 
en op het Dorpsplein: dit jaar staat de kermis op de SCHANS!! 
Reden? Dat is een afgebakend terrein waar we simpel een loop-
richting kunnen verwezenlijken.
Wellicht is dit de enige kermis dit jaar binnen onze gemeente, 
dus mensen uit Wagenberg zijn ook zeker welkom.
Dan zijn er nog wel wat maatregelen die we moeten handhaven:
- De toegang naar de Schans is gescheiden, ingang en uitgang 
lopen naast elkaar.
- Op de Schans is de looprichting linksom, dus tegen de klok in.
- Die anderhalve meter afstand ………… natuurlijk.
- En we mogen maar een beperkt aantal bezoekers gelijktijdig 
op het kermisterrein toelaten. Dat doen we door middel van 
een polsbandje bij binnenkomst, wat bij het verlaten weer wordt 
verwijderd.
- Kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets, fietsen kunnen bij 
het begin van de toegang worden weggezet tussen de hekken. 
Als het vervoer toch de auto wordt, parkeer dan op het Haven-
plein, of aan de kop van de haven bij het pontje, of in een van de 
parkeervakken aan het Bastion. 
Let zeker goed op want er zullen meer kinderen zijn dan nor-
maal het geval is.
Openingstijden:
Zondag 12 september van 13.30 tot 23.00 uur
Maandag 13 september van 15.00 tot 22.30 uur; van 17.00 tot 
18.00 uur stilte-uur
Dinsdag 14 september van 15.00 tot 22.30 uur
Op zondag is de opening door de slagwerkers van de harmonie 
en de jongste mag hierna op de bel drukken van de auto-scoo-
ters om de boel te starten. Zeker even naar komen kijken!
Tja, dat kijken kan nog een probleem worden, we mogen maxi-
maal 250 mensen gelijktijdig toegang geven tot de Schans. Dat 
doen we door iedereen die komt een polsbandje te geven en bij 
vertrek dit weer af te knippen.
Wij vragen iedereen hieraan mee te werken.  Als dit niet werkt, 
kan de vergunning elk moment worden opgeschort en is er 
geen kermis meer. 
Ook voor ons lastig, we hebben hiervoor vrijwilligers nodig die 

UITGAAN
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gedurende de openingstijden hiervoor aanwezig zijn. Maar we 
vertrouwen erop dat u begrip heeft als u toch even moet wach-
ten voordat u het kermisterrein op kunt.

Ondanks de beperkingen toch eindelijk weer kermis in Ter-
heijden!
In de cafés zal het zeker ook weer gezellig zijn, wel wat verder 
af van de oliebollen, maar die blijven lang genoeg warm om mee 
te nemen.  Anders maar een lekstok.
We zien jullie graag op de Schans tijdens de Traaise kermis.
Harmonie  Terheijden

BEZOEK DE  ANTONIUS ABT IN 
TERHEIJDEN 
Torenbeklimming onder begeleiding van een gids op 
beide dagen mogelijk

Tijdens de Open Monumentendagen op 
zaterdag 11 en zondag 12 septem-
ber is de Antonius Abt in Terheijden gratis 
te bezoeken. Het oudste Rijksmonument 
van de gemeente Drimmelen opent die 
dagen van 13.00-16.30 uur de deuren. Be-
zoekers kunnen genieten van de historie, 
de architectuur en de prachtige voorwer-
pen die er te vinden zijn. En dan is er na-
tuurlijk nog de unieke afscheidingswand, 
waardoor het gebouw in 2018 in tweeën gedeeld is, die het 
bekijken waard is. Speciaal voor Open Monumentendagen is het 
ook mogelijk om tegen een kleine vergoeding de toren te be-
klimmen samen met een gids. 
Openstelling gebouw: kunstexposities, geschiedenis en 
een bijzondere wand
Stichting Behoud de Antonius Abt zorgt er met vrijwilligers 
voor dat in de maanden mei tot en met september het gebouw 
iedere zaterdagmiddag van 13.00-16.30 uur gratis te bezoeken 
is. Zo ook tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 11 
september en zondag 12 september.
Er is meer dan genoeg te zien en te vertellen tijdens de openstel-
ling van de  Antonius Abt in Terheijden.  Zo kunnen bezoekers 
niet alleen kennis komen maken met de bijzondere geschiedenis 
van het gebouw door middel van een videorondleiding, maar is 
ook de levensgrote afscheidingswand te bezichtigen. Deze wand 
fungeert tevens als kunstwerk. 
Daarnaast zijn er tijdens de openstelling wisselende exposities 
te zien van lokale kunstenaars. Deze tentoonstellingen, van fo-
to’s tot schilderijen en van keramieken werken tot tekeningen, 
komen goed tot hun recht in de open ruimte van zaal ‘de Abt’. 
Tijdens Open Monumentendag exposeert Annemiek de Bont 
haar schilderijen en andere creatieve werken.
Uiteraard staan de vrijwilligers van Stichting Behoud de Antoni-
us Abt tijdens de openstelling klaar om al uw vragen te beant-

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

info@harmonieterheijden.nl
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woorden en meer te vertellen over het verleden én toekomst 
van het gebouw.
Torenbeklimmen
Speciaal voor Open Monumentendag is het op zaterdag 11 en 
zondag 12 september mogelijk om de toren te beklimmen van 
de Antonius Abt.  Voor deze activiteit geldt een kleine vergoe-
ding van € 2,50 p.p. Het toren beklimmen gebeurt o.l.v. een gids 
die alles kan vertellen over het gebouw en in het bijzonder over 
het speciale uurwerk en 
de klokken die in de to-
ren te vinden zijn. Omdat 
het tijdens het beklimmen 
van de toren niet altijd 
mogelijk is om 1,5 meter 
afstand te houden, is een 
coronabewijs in de Co-
ronaCheck-App verplicht. 
Daarnaast adviseren we om een mondmasker te dragen tij-
dens de torenbeklimming.  Voor het bezoeken van de rest van 
het gebouw is geen coronabewijs nodig.
Graag tot ziens in de Antonius Abt tijdens Open Monumenten-
dag!

WE GAAN  WEER BEGINNEN!

Vanaf september starten we weer. Heb 
je behoefte aan een goed gesprek met 
diepgang, andere mensen ontmoeten, 
inspiratie of een moment van reflectie, 
meld je dan aan via welkom@samenin
hetwittekerkje.nl. Aanmelden alleen 
zolang de 1,5 meter-regels nog gelden, 
daarna is de inloop altijd vrij.

Wat doen we ook alweer?
Een goed gesprek met diepgang
Met elkaar in gesprek over de dingen van het leven.  Werk-leven 
balans, relaties, is er meer tussen hemel en aarde, vrijheid, geld, 
de (on)zin van het leven, alles wat mensen bezighoudt. 
Filosofisch en levensbeschouwend in gesprek waarbij de onder-
werpen door de deelnemers ingebracht worden.  Wat houdt jou 
bezig en wat doet dat met jou?
Reflectie/stilte-avond
Een half uur in stilte in de kerk.  Vooraf kort bij elkaar komen, 
dan naar de kerk. Een half uur in stilte doorbrengen, daarna naar 
huis of kort napraten. Een moment van rust en bezinning om 
even tot jezelf te komen.
Samen aan tafel
Met elkaar eten, elkaar ontmoeten en beter leren kennen. Ge-
zelligheid en zeker ook diepgang.
Inspiratieavonden
Regelmatig worden er in de kerk inspiratieavonden gegeven. 
Edwin Vonk inspireert over onderwerpen die met mens-zijn, 
groei en bewustwording te maken hebben. Leerzaam, inspire-
rend, interactief.  Met tekst, muziek, humor en altijd een oefe-
ning voor jezelf. 
Data via Rondom de Toren en de website. Of meld je aan via 
welkom@sameninhetwittekerkje.nl en ontvang alle informatie 
en data per mail. 
Agenda voor de komende weken
September
10  Een goed gesprek – met diepgang. Ochtendgroep
13  Een goed gesprek – in stilte 
29  Samen aan tafel
Oktober

4   Een goed gesprek – met diepgang
8   Een goed gesprek – met diepgang. Ochtendgroep
11 Reflectie/stilte avond
Locatie: het Witte Kerkje, zij-ingang
Tijdstip:  van 19.30 tot 21.30 uur, ochtendgroep 9.30 tot 11.30 uur 
Kosten:  Vrijwillige donatie naar draagkracht.  Samen aan tafel 
€ 6,- bijdrage kosten maaltijd
Meer informatie: www.sameninhetwittekerkje.nl of 06 52046806 
(Edwin Vonk)

NIEUWE  START 45  JAAR 
THEECONCERTEN: 1976 - 2021/2022 

Na hopelijk een goede vakantie gaan we 
met goede moed uit van een mooie serie 
concerten in het Witte Kerkje, een seizoen 
waar weer muziek in kan zitten. We kijken 
er echt naar uit en verheugen ons op vier 
prachtige concerten. We hopen u snel te 
mogen verwelkomen, want het eerste is al 
op zondag 3 oktober.

Het Witte Kerkje
Goed bericht over het Witte Kerkje, onze ‘concertzaal’. Naast 
diverse mooie en praktische aanpassingen staan er nieuwe stoe-
len die perfect zitten. Ook is er nu een uitstekend ventilatiesy-
steem, coronaproof.
Veel dank aan de St. Exploitatie Witte Kerkje die onvermoeid en 
met een enorme inzet het kerkgebouw voor allerlei activiteiten 
steeds geschikter maakt en er ook rekening mee houdt dat ge-
zondheid voor alles gaat.
Data van de concerten op zondagmiddag
3 oktober 2021 om 15.30 uur: Elisabeth Schijns met de Cel-
lo-Suites van Bach
28 november 2021 om 15.30 uur: Els van der Weij - saxofoon 
en Sophie van Dijk - harp 
12 december 2021 om 14.00 uur en 16.00 uur: Het Leids 
Barok Ensemble en solo-cellist Fred Edelen 
20 februari 2022 om 16.15 uur!!!: Het Olga Vocal Ensemble
Toegang bij de concerten
Abonnementen
De aangeschafte abonne-
menten zijn voor alle 4 
concerten. Iedereen die 
een abonnement heeft 
gekocht krijgt een nieuw 
exemplaar met de nieuwe 
data erop.
Twee-concertenkaar-
ten
De verkochte twee-con-
certenkaarten geven toe-
gang voor de concerten 
van:
12 december 2021 met 
het Leids Barok Ensemble
20 februari 2022 met het Olga Vocal Ensemble 
Iedereen die een twee-concertenkaart heeft gekocht krijgt een 
nieuw exemplaar met de nieuwe data erop.
Losse toegangsplaatsen / wachtlijst
We blijven voorzichtig met toezeggingen voor het geval de re-
gels weer aangescherpt gaan worden. Naar verwachting blijven 
er zeker nog plaatsen beschikbaar. Deze gaan we echter pas 
kort van tevoren toewijzen, als eerste aan mensen met een 
plaats op de wachtlijst, in volgorde van reservering.
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Die toewijzing laten we per e-mail weten en dan is na betaling 
de reservering geldig.  Dus wilt u op die lijst, geef het dan 
a.u.b. door aan de St. Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden.
Informatie en reserveren voor de wachtlijst
Per e-mail: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl
Website theeconcerten: https://concertenwittekerkje.com 
Agenda komende concerten: 
https://concertenwittekerkje.com/concerten-2021-2022  
Facebook: www.facebook.com/TheeconcertenTerheijden
Telefoon: 076 5391177 (Agaath) // 076 5934434 (Babs) 

‘LIEFDEVOL ONDERNEMEN’

Van alle tijden
In de voorbereiding op dit interview lees ik wat er speelt over 
het onderwerp bruiloften in onze regio. Waar ik aan moet den-
ken, zijn de verhalen over jubilerende bruidsparen in weekblad 
’t Carillon. Regelmatig wordt daar op de voorpagina melding 
gemaakt van huwelijken die al 60 jaren stand houden. De tekst 
en de foto stralen een eenvoudige schoonheid uit, die mij vaak 
niet onberoerd laat. Te lezen is dat het echtpaar elkaar bij toe-
val of op de lokale kermis tegenkwam, het tot een afspraakje 
kwam waarna de vonk oversloeg. Daarna volgt het leven van 
alledag, opgroeiende kinderen, hard werken en op een gege-
ven moment staat de kalender 60 jaren verder. De zwart-wit 
foto die erbij staat, toont wat je ervan verwacht: het bruidspaar 
dat zonder opsmuk met elkaar in de echt verbonden wordt. 
Liefdevol
Er kan nu zoveel meer en in  Terheijden woont een wedding-
planner én eigenaresse van een online trouwplatform die daar 
alles over kan vertellen:  Amy Lips-De Pater, waar ik vandaag 
ben uitgenodigd voor dit gesprek. De ziel van dit bedrijf is voor 
de bezoeker makkelijk te ervaren, zo merk ik direct bij binnen-
komst in de charmante woning aan de Lageweg. Het is er mooi 
wit binnen en er heerst een fijn soort warmte, van het licht dat 
binnenvalt, maar ook van de liefde die de bewoners voor elkaar 
tonen. Hier en daar wat zie je namelijk wat subtiele accenten 
dat het echtpaar Amy en Mike Lips met plezier terugdenkt aan 
hun huwelijksdag.  Tussen dat moois woont ook hun vrolijke 
hondje, vernoemd naar Eros Ramazotti. De Italiaanse zanger die 
velen van ons in de negentiger jaren liet schuifelen op hits zoals 
‘Se bastasse una canzone’. De lezer begrijpt waar ik op aanstuur: 
Het is de liefde die hier het persoonlijke én ondernemershart 
doet kloppen.
Aim Weddings
Amy’s interesse werd aangewakkerd toen 
zij ten huwelijk was gevraagd door Mike 
en tijdens de voorbereidingen voor haar 
eigen huwelijk merkte hoe leuk het is 
om daarmee bezig te zijn. En wat er nog 
mogelijk is in deze branche voor een ge-
passioneerde Master in Marketing als zij. 
Gedreven door haar doel presteerde Amy 
het om haar fulltime baan te combineren 
met de opleiding tot gediplomeerd weddingplanner. Het gevoel 
om beroepsmatig in de trouwsfeer te vertoeven, was bovendien 
voldoende groot om met een eigen bedrijf te beginnen en Aim 
Weddings was geboren. 
Het gesprek met Amy loopt als vanzelf en met een etagère van 
chocolaatjes voor mijn neus zit ik hier prima verzorgd tegenover 
deze spontane, maar ook ambitieuze jonge vrouw. Het onder-

steunen en verzorgen van bruiloften kan hier in alle gradaties. 
Van het meedenken over de planning tot een volledig ontzorgde 
dag, waarbij Amy de rol van ceremoniemeester op zich neemt 
en het echtpaar elkaar alleen maar het ‘ja-woord’ hoeft te geven. 
Er zijn diverse redenen waarom een bruidspaar dit uit handen 
geeft:  Veelal is er te weinig tijd naast de eigen banen en het ge-
zinsleven of een gebrek aan kennis over wat er zoal komt kijken 
bij het organiseren van een bruiloft Of dat ze de vriend of het 
familielid die men in de rol van ceremoniemeester in gedachten 
had, liever volop wil laten mee genieten van de dag.  Amy vertelt 
verder met plezier over voorbeelden hoe het maatwerk van een 
bruiloft naar de smaak van het paar kan worden afgestemd, dat 
de aanloop zo’n jaar in beslag neemt, maar ze neemt ook een 
misverstand weg: Dat een weddingplanner niet is voorbehouden 
aan degenen met een dikke portemonnee. 
Trouwplannen.nl 
Op deze smaak-
volle website 
kun je als bruids-
paar de leveran-
ciers uitkiezen die deze bijzondere dag tot een succes maken. 
Het is één van de grootste trouwplatformen van Nederland, 
met zo’n 2.000 bezoekers per dag.
Anderzijds worden trouwleveranciers geholpen met aandacht 
voor hun product en diensten, zodat zij net als Amy hun passie 
kunnen uitvoeren binnen de trouwbranche. Het aanbod hier is 
zo groot dat het mij nog niet is gelukt om een aspect te beden-
ken dat niet wordt aangeboden.
Amy was bekend met Trouwplannen.nl en had gesolliciteerd om 
hieraan bij te dragen, toen bleek dat men iemand nodig had 
om deze over te nemen. Ze bleek de prima kandidaat te zijn 
en inmiddels is dit zo’n succes dat de website hard groeiende 
is. Het heeft ze doen 
besluiten dat Mike per 
1 oktober ook zijn in-
trede in het bedrijf zal 
maken en Amy komt 
versterken. Met zijn 
achtergrond in onder-
nemerschap en sales 
verstevigen ze elkaar. 
Richting het einde van 
deze tekst wil ik toch 
nog even met u als le-
zer delen wat verder 
op mij indruk maakte, 
namelijk het soort en 
de omvang van hun 
netwerk: Er worden 
zo’n 10.000 connec-
ties onderhouden op 
Facebook, 7.000 op 
Instagram, er zijn contacten met nationale televisiezenders en 
middels interviews en blogs weten ze de aandacht op hen ge-
vestigd.
Ik denk tenslotte terug aan het diamanten bruidspaar. Het zou 
hun hoofden doen duizelen als ze lezen wat er zoal op trouw-
gebied mogelijk is. Ook termen als ‘trouwpak experience’ of 
‘MUAH’ zal hen weinig zeggen. Wel meen ik op de foto ietwat 
gespannen gezichten te zien en het geheel oogt wel wat statisch. 
De kern van een duurzaam huwelijk, de liefde, is decennia later 
hetzelfde. Maar dat je als stel tegenwoordig zorgeloos van je 
grote dag kunt genieten dankzij de aandacht van Amy en Mike, is 
een groot pluspunt van deze tijd. 

DE ZIEL VAN DE ZAAK
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BV KEU’S GENOEG  ZOEKT 
ENTHOUSIASTE  BILJARTERS

Door trieste omstandigheden zijn we helaas 
2 leden in korte tijd  verloren: Toon Oprins 
en Ad den Hollander.  We missen ze nog elke 
biljartavond! 
We zoeken nu enkele enthousiaste mensen, 
die het leuk zouden vinden om bij onze club 
te komen. We zijn nu met 7 leden, spelen elke dinsdagavond 
vanaf 20.00 uur bij De Ruif in Wagenberg. We spelen o.a. een 
onderlinge competitie met als onderdelen libre, bandstoten en 
driebanden. Ook doen we mee aan de OWBC, een competitie 
tegen andere clubs uit Wagenberg en Terheijden.
We zoeken gezellige leden, die al wel kunnen biljarten. Je hoeft 
niet heel goed te zijn,  dat zijn wij ook niet, haha!! Kortom, ge-
zelligheid is net zo belangrijk als het biljarten!
Meer info is te verkrijgen bij Johan den Ridder (06 53892035) 
of Jan de Craen (06 41606032) of kom op dinsdag eens langs bij 
De Ruif; wij zijn er vanaf 20.00 uur.  We horen of zien je graag!!
BV Keu’s Genoeg

HERHALINGSRECEPT: 
NIET  WEGGOOIEN – WORDT OPGEHAALD!
Donateursactie Harmonie OVU ook dit jaar 
coronaproof

Niet weggooien, wordt opge-
haald! Dat is, evenals afgelopen 
jaar, de tekst die de inwoners 
van Wagenberg een dezer da-
gen zullen aantreffen op een 
envelop in hun brievenbus. Een 
envelop met flyer van onze 
Harmonie OVU want jaarlijks melden onze leden zich rond 
deze tijd bij u aan de deur met de vraag of u voor het komende 
jaar weer Donateur OVU wilt worden of blijven. En natuur-
lijk hopen we van harte dat u ons ook dit jaar weer wilt steu-
nen. Want juist in deze tijd hebben we uw steun hard nodig. 
Helaas zijn we nog steeds niet verlost van corona en hoewel 
veel mensen al gevaccineerd zijn, kunnen we ons voorstellen dat 
u toch nog voorzichtig bent. Daarom ook dit jaar nog een an-
dere praktische invulling van onze donateursactie dan u gewend 
bent.  Veiligheid voorop zullen we maar zeggen. Het praatje aan 
de deur, het fysiek overhandigen van de steunbon en het aan-
nemen van uw bijdrage op de manier zoals u die gewend bent, 

OPROEPEN
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slaan we nog maar een keer over.  Veiligheid voorop zullen we 
maar zeggen. En daarom komen we een week later weer bij u 
langs om de envelop op een veilige manier op te halen. 
In de envelop treft u uw steunbon aan voor het komende jaar. 
Die is zoals altijd voor u. Een bewijs van goed gedrag zullen we 
gekscherend maar zeggen. Natuurlijk mag u de bon ook ingevuld 
in de envelop doen bij uw bijdrage. 
Al jaren hanteren we een standaardbedrag van € 3.50 waarmee 
u het komende jaar weer Donateur OVU bent. Natuurlijk, 
(iets) meer mag altijd maar ook met minder zijn we blij want al-
les telt. De komende tijd ziet u onze leden met emmer, mand of 
muziekkoffer bij u aan huis verschijnen en hopen wij uw bijdrage 
op veilige afstand in ontvangst te mogen nemen. 
Als u ons weer steunt dan blijft er muziek in ons dorp zitten. 
Alvast onze welgemeende dank namens alle leden en het  be-
stuur van Harmonie OVU.

IETS  VOOR  JOU?

Op www.vrijwilligerswerkdrimmelen.nl vind je alle actuele va-
catures. Voor organisaties: hier kun je zelf vacatures voor vrij-
willigers 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. 
Tuinvrijwilliger voor Het Witte Kerkje
Vind je het leuk om in de tuin te werken op een bijzondere lo-
catie in Terheijden? Dan is de functie van tuinvrijwilliger bij Het 
Witte Kerkje iets voor jou. 
Het Witte Kerkje, gelegen aan de Hoofdstraat 1 in Terheijden, is 
als kerkgebouw in gebruik. Daarnaast wordt de ruimte gebruikt 
als trouwlocatie, expositieruimte, voor het houden van concer-
ten, theatervoorstellingen, vergaderingen enz. Het is een ont-
moetingsplek voor iedereen.
Het onderhoud van de kerk wordt voornamelijk uitgevoerd 
door enthousiaste vrijwilligers. Het Witte Kerkje zoekt o.a. een 
enthousiaste tuinvrijwilliger die samen met andere vrijwilligers 
het groenonderhoud verzorgt. 
Fietsende vrijwilligers uit alle kernen voor de Fietsersbond
Heb je affiniteit met fietsen en vind je het leuk om vanuit de 
beleving van de fietser naar je eigen leefomgeving te kijken?
De Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers in heel Ne-
derland. Landelijk heeft de Fietsersbond 34.000 leden, meer dan 
1600 vrijwilligers en 150 lokale afdelingen die actief werken 
aan betere fietsvoorzieningen. Ook in de gemeente Drimme-
len denken zij mee hoe de leefomgeving in onze gemeente aan-
trekkelijker te maken voor alle fietsers. Bijvoorbeeld door het 
meekijken in plannen van de gemeente die invloed hebben op 
de fietsveiligheid en het fietsplezier in de gemeente Drimmelen.
De Fietsersbond zoekt fietsende vrijwilligers uit alle kernen met 
oog en oor voor de omgeving vanuit de fietser om dit verder 
met elkaar vorm te gaan geven.
Vrijwilliger digitale vraagbaak voor SeniorWeb Terheijden
Ben je handig in het gebruik van een computer, laptop en smart-
phone en/of ben je goed thuis in de wereld van de digitale over-
heid? En vind je het leuk om jouw ervaring met anderen te delen? 
Meld je dan aan als vrijwilliger bij het gratis inlooppunt ‘Digitale 
vraagbaak’, een spreekuur op initiatief van Surplus Welzijn in sa-
menwerking met SeniorWeb Terheijden.
Het inlooppunt is gevestigd in de Huiskamer d’n Hartel van Sur-
plus Welzijn aan de Hoofdstraat 2 in Terheijden.

Als vrijwilliger ben je gratis lid van SeniorWeb.
Vrijwillig maatschappelijk begeleider voor Vluchtelin-
genwerk
Wil jij met jouw inzet het verschil maken voor vluchtelingen?  
De vrijwilligers en beroepskracht van Vluchtelingenwerk be-
geleiden vluchtelingen in de gemeente Drimmelen. Zij worden 
ondersteund bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal 
en werk. Ook geven zij voorlichting en gastlessen over vluchte-
lingen. 
Vluchtelingenwerk heeft verschillende vrijwilligersfuncties. Op 
dit moment is er dringend behoefte aan maatschappelijk bege-
leiders. Als maatschappelijk begeleider ondersteun je vluchtelin-
gen die gehuisvest worden in gemeente Drimmelen bij het weg-
wijs maken in de gemeente en bij het integreren in Nederland 
en in de gemeente Drimmelen. Je bent het aanspreekpunt voor 
de vluchteling naar andere instanties en helpt bijvoorbeeld met 
het doornemen van de post. 
Vrijwilligers gezocht voor beheergroep Plexat
SWO (Stichting Welzijn & Ondersteuning) is op zoek naar vrij-
willigers die de beheergroep van Plexat willen helpen met hun 
werkzaamheden voor alle ouderen van Wagenberg.
Al bijna 20 jaar wordt de benedenverdieping van Plexat overdag 
op doordeweekse dagen door SWO gehuurd. Een groep vrijwil-
ligers, die tezamen de beheergroep vormen, zorgen dagelijks dat 
de ruimte opengesteld wordt, koffie en thee klaar staat en dat 
er activiteiten voor alle ouderen van Wagenberg georganiseerd 
worden, zoals jeu de boules, bridgen, biljarten, kaarten, hand-
werken, bingo, zitgymnastiek, gezamenlijk eten en koffie drinken. 
De beheergroep is op zoek naar vrijwilligers die een dagdeel 
in de week de rol van gastvrouw/gastheer willen vervullen in 
Plexat, het liefst donderdag- of vrijdagmiddag. Heb je interesse 
en/of wil je meer informatie, neem dan contact op met SWO 
(0162 451894) of loop eens binnen bij Plexat.
Eetpunt Plexat zoekt nieuwe deelnemers
Iedere derde woensdag van de maand organiseren vrijwilligers 
van de beheergroep van Plexat een eetpunt. Er wordt dan in de 
middag een 3-gangen menu geserveerd. Gemiddeld zijn hierbij 
tussen 15 en 20 deelnemers, maar er is plaats voor 30 personen. 
Door corona heeft het eetpunt anderhalf jaar stil gelegen en 
hebben we geen nieuwe deelnemers kunnen inschrijven. Vanaf 
nu is dit weer mogelijk. Dus heb je zin om gezellig samen te 
komen eten, geef je dan nu op bij Ria Marijnissen 076 5931175 
of loop een keertje binnen bij Plexat.

KLEDINGINZAMELINGSACTIE

Ook dit jaar is er weer de kledinginza-
melingsactie van Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood. Deze is in Terheijden 
van 13 t/m 18 september 2021.
Vrouwen van Nu in Terheijden heeft 3 
adressen waar u uw gebruikte kleding en 
schoeisel in kunt leveren.
U kunt uw kleding in gesloten plastic zak-

ken inleveren op de volgende adressen:
Hoofdstraat 161 - Oranjeplein 3 - Klaverbeemd 18. 
Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen er in Oegan-
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da, na Covid-19, kinderen weer terug naar school gaan. Helpt u 
ons helpen?
Hartelijk dank voor uw donatie!
Namens  Vrouwen van Nu  Terheijden

METAMORFOSE  VAN ADVIESBURO  VONK

Na 4 maanden verbouwen is ons pand van binnen volledig gere-
noveerd en geschikt gemaakt om behalve als kantoor ook als 
onze eigen trainingslocatie te dienen.  We blijven bemiddelen in 
verzekeringen en hypotheken maar daarnaast gaan we meer tijd 
besteden aan onze passie om mensen en bedrijven te helpen 
op het gebied van vitaliteit en persoonlijke groei. Bij ‘De Vonk’, 
de naam die binnenkort op het pand zal verschijnen, geven we 
workshops, coaching en trainingen ‘regie op eigen leven’ voor 
particulieren en ondernemers. Daarnaast begeleiden we onder-
nemers bij het maken van beleid op het gebied van vitaliteit om te 
zorgen voor fysiek en mentaal gezonde werknemers. Denk hierbij 
aan training en coaching over work-life balance, voorkomen van 
burn-out, maar ook aan gezonde voeding, werkgeluk en zingeving.  

Elly, voedingsadviseur, kan je alles vertellen over gezonde voe-
ding en leefstijl. Leuke, inspirerende workshops (zie advertentie 
in deze Rondom de Toren), een persoonlijk advies of een cursus 

ZAKELIJK NIEUWS
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Mooie foto’s van

1. Carola Beijers
2. Toos van Boxsel

3. Frans-jan Wagemakers
4. Anita Dudok

5. Peter Couweleers
6. Jack Moerenhout
7. Elly Bloemendaal
8. Tonny van Geel

9. Coby van den Heuvel
10. Dennie van Gils
11. Elly Bloemendaal
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over ‘jouw relatie met voeding’. Edwin, psychosociaal therapeut, 
richt zich op training en coaching op het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling en Marcel, HR bedrijfsconsultant, op werk gere-
lateerde vraagstukken. Marcel Eigner is als compagnon aange-
sloten. Met z’n drieën hebben we onze jarenlange levens- en 
werkervaringen gecombineerd en ontwikkelden we het ME-mo-
del, een totaalconcept voor vitaal leven en werken waarbinnen 
iedereen een antwoord vindt op zijn of haar persoonlijke vragen 
op dit gebied.  Waar dus ook je financiën bij horen.
Als je in balans bent, stroomt de energie en voel je je fit. Ben je 
uit balans dan gaat alles moeilijker en kost meer energie. 
Ben jij op zoek naar wat voor jou op dit moment nodig is om te 
groeien, jezelf te ontwikkelen en fitter te voelen, kijk dan eens 
samen met ons op welk vlak jouw vraag ligt en hoe we jou of 
jouw bedrijf kunnen ondersteunen.
Kom eens langs bij De  Vonk aan de Bredaseweg 41 of surf langs 
onze websites voor meer informatie en de agenda: www.natu-
relly.nl,  www.edwinvonk.com, www.me-coaching.com. 
Elly,  Edwin,  Marcel.

YOGA  TERHEIJDEN

Na een periode waarbij zo goed als het 
hele land op slot zat en dus ook De 
Cour, kunnen we nu gelukkig weer ge-
bruik maken van De Cour als sportac-
commodatie voor de yoga.
Uiteraard worden nog steeds alle maat-
regelen zoals door het RIVM voorge-

schreven, in acht genomen.
Het doen van yoga-oefeningen bevordert onze gezondheid, ver-
betert ons afweersysteem, helpt ons om steeds meer bewust 
te worden van onze ademhaling, te ontspannen en werkt stress 
verlagend. Het is geen wondermiddel, je moet er met een open 
instelling aan beginnen en vooral regelmatig komen. 
Bent u geïnteresseerd om kennis te maken met yoga dan bent 
u van harte welkom om vrijblijvend eens een proefles te volgen.  
Alle informatie kunt u vinden op www.yogaterheijden.nl. Ook 
voor het aanvragen van een proefles kunt u op onze site terecht 
of stuur uw vraag naar anneke.stuyt@ziggo.nl.

ALTERNATIEVE  SINGELLOOP

Op zondag 3 oktober orga-
niseert B-FIT Terheijden in de 
ochtend een alternatieve 
Singelloop!
Net voor de zomervakantie 

was er weer een StartToRun groep gestart die zou toewerken 
naar de 5 km van de Singelloop Breda. Helaas is deze hardloop-
wedstrijd afgelast, want ja: corona… Daarom organiseren wij 
voor hen onze eigen Singelloop in het mooie Traaie en is ieder-
een welkom om mee te komen doen! 
Er zijn 3 afstanden waar je aan kan deelnemen:
- 5 km 
- 10 km
- Ouder - Kind Run (ong. 1,5 km met onderweg opdrachten)
We vragen een bijdrage van € 5.- voor deelname (ouders met 
kind betalen samen als duo). Bij de finish ontvang je jouw eigen 
hardloopmedaille en staat er fruit en water voor je klaar. 
Het startschot klinkt om 09.00 uur en achteraf kan je nog gezel-

SPORT
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lig nakletsen.  We verzamelen 
en starten allemaal bij B-FIT 
(De Cour, Markstraat 6). 
Uiteraard zullen wij op die dag 
ons volledig houden aan de dan 
geldende coronamaatregelen. 
Hierdoor kunnen er nog wij-
zigingen plaatsvinden, maar dit 
hoor je ruim van tevoren. 
Wil jij graag meedoen? Meld 
je dan aan vóór 20 september 
door een mail te sturen naar 
info@bfitterheijden.nl.

HET  TURFSCHIP  VAN BREDA EN DE 
GEVOLGEN  VOOR  TERHEIJDEN

Het was begin maart 1590 dat het beroemd geworden turfschip 
zijn tocht maakte en dat Breda werd veroverd op de Spaanse 
bezetter tijdens de 80-jarige oorlog. Een mooi resultaat van het 
plan om met een eenvoudig turfschip, waarin weer een nieu-
we lading brandstof, de bezette stad te veroveren en terug te 
krijgen. De bedoeling was om bij de aanvoer van turf, voor de 
brandstofvoorziening van het kasteel in Breda, in het turfschip 
soldaten te verstoppen.  Alleen op het schip waren turven ge-
legd. Deze actie was te vergelijken met die van ‘het paard van 
Troje’. Het plan lukte wonderwel, maar helaas met erg onaange-
name gevolgen voor Terheijden. 

Op vrijdag 2 maart voer het turfschip van schipper Adriaen van 
Bergen uit Leur over de Mark in de richting Breda. De aange-
wezen soldaten waren al eerder vanaf het Fort Noordam bij 
Zevenbergen naar D’n Hartel gelopen, tussen Terheijden en 
Breda. Daar kropen ze in het ruim van het schip. Opgesloten 
in het koude ruim zaten de soldaten te wachten tot het schip 
Breda was binnengevaren. Inmiddels was het Staatse leger ook 
onderweg om de stad te kunnen innemen. Pas laat op de zater-
dagavond kon tot actie worden overgegaan. De soldaten in het 
turfschip moesten de wachtposten in de stad overmeesteren 
en de stadspoort openen voor het leger van de prins. De list 
slaagde en in de vroege morgen van zondag 4 maart 1590 werd 
Breda voor de tweede keer bevrijd van de Spanjaarden. Eerder 
was dit al gelukt in 1577. Maar 4 jaar later was Breda weer on-
der Spaans beheer gekomen. 
Meer over het TURFSCHIP is te lezen in Vlasselt-boekje 51 
(1991).
Reeds in het late voorjaar van 1590 kwam een Spaanse leger-

macht om Breda - voor de derde keer - weer in handen te 
krijgen. In Terheijden werden verschansingen opgebouwd om 
alle verkeer naar de stad, over de weg en over de rivier te con-
troleren en vooral om het Staatse leger van de Prins van Oranje 
tegen te kunnen houden. De soldaten en de paarden moesten 
onderdak hebben en eten. Dat ging ten koste van de bevolking. 
Er werd geroofd en geplunderd.  De Terheijdense bevolking ging 
op de vlucht. 

In de zomer van 1590 slaagden de Staatse troepen erin om 
het dorp te bevrijden.  Maar al in de nazomer van datzelfde 
jaar vond wederom een herhaling plaats van deze tragedie. Nu 
maakten de Spanjaarden een nieuwe en sterkere schans in het 
dorp. In het najaar kwam prins Maurits en viel met een over-
macht de bezetters aan. De vijand kon vertrekken met achter-
lating van wapens en bagage. Twee keer in dat jaar waren de 
Terheijdenaren verjaagd en moesten bij terugkeer hun woning 
herstellen of opnieuw opbouwen en de achtergelaten ravage 
opruimen. Ook de schanswallen in de straten en achtertuinen 
moesten worden opgeruimd. In dat jaar is de kerk grotendeels 
door brand verwoest. 
Voor Terheijden was 1590 het eerste rampjaar in deze langdu-
rige oorlog. Meerdere keren werden onze dorpen bezet door 
Spaanse of door Staatse troepen.  Wordt vervolgd. 
Johan van der Made.

MEET UP  TRAAIS ENERGIE COLLECTIEF

We hebben er lang op moeten 
wachten, maar het kan weer! 
Graag nodigen we je uit voor 
een nieuwe Meet Up van het 
Traais Energie Collectief. Op 

vrijdag 1 oktober ben je van harte welkom in de wei aan de 
Bergen 26 van 20.00 - 22.00 uur,  inloop vanaf 19.30 uur. Op de 
toekomstige locatie van ons zonnepark zetten we onze grote 
tent op, zorgen we voor een warme ontvangst en praten je bij 
over Traaise Energie. Je hoort onder meer het laatste nieuws 
over zon, wind, warmte en energiebesparing in ons dorp. We 
nemen ook onze toeterbox mee! Meer info over deze avond 
vind je op traaisenergiecollectief.nl/agenda.

EN  TOEN GEBEURDE...

VAN  ALLES  WAT
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Door de coronaregels is de ruimte in onze tent beperkt. Als je 
er graag bij wilt zijn, meld je dan gelijk even aan via onze website 
traaisenergiecollectief.nl. Bij binnenkomst vragen we je een co-
ronatoegangsbewijs via coronacheck te laten zien. 

FOTO  VAN DE MAAND

Dit is de foto van de maand augustus van foto-
club Dinasa. 
De fotograaf is Etty van der Sanden. 

BASISSCHOOL DE  WINDHOEK EN 
KINDEROPVANG KIBEO  VORMEN SAMEN 
EEN INTEGRAAL KINDCENTRUM

Op maandag 6 september opende ‘Kindcentrum Jij’ in  Terheij-
den op feestelijke wijze de deuren. Basisschool de Windhoek en 
kinderopvang Kibeo vormen samen een Integraal Kindcentrum 
(IKC) en gaan verder onder de naam ‘Kindcentrum Jij’.
De basisschool is na de zomervakantie gestart met de nieuwe 
naam ‘Kindcentrum Jij’. Per 1 januari 2022 wordt de naamswijzi-
ging ook doorgevoerd op de vestiging van Kibeo. 
Integraal Kindcentrum
Een Integraal Kindcentrum is een voorziening voor kinderen 
van 0 t/m 12 jaar,  waar zij leren, spelen, ontwikkelen en ontmoe-
ten onder één dak. Hier werkt heel het team vanuit één visie. 
Voor de kinderen betekent dit dat er een vloeiende overgang is 
tussen opvang en onderwijs en dat er een breed aanbod is.
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Laura Maliepaard, schooldirecteur Kindcentrum Jij:  “De nauwe
samenwerking tussen opvang en school geeft ons de kans om de 
ontwikkeling van kinderen in een doorgaande lijn te volgen. Op 
die manier weten we wat de talenten van de kinderen zijn en 
waar kinderen eventueel extra aandacht verdienen.” 
Bij Kindcentrum Jij kunnen kinderen zichzelf zijn en zich volledig 
ontplooien en ontdekken wie ze zijn. De kinderen krijgen alle 
ruimte om zelf initiatieven en beslissingen te nemen, waarbij zij 
ook leren om rekening te houden met vriendjes en de omgeving. 
Ook leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen en grenzen 
te stellen. Dit bevordert de zelfredzaamheid van kinderen. 
Goede voorbereiding basisschool
Peuters worden spelenderwijs gestimuleerd in hun ontwikke-
ling. Dankzij Peuterstart, gecertificeerde programma’s die een 
peuter in zijn of haar ontwikkeling stimuleren, is de overstap 
naar de basisschool straks een stuk minder groot.  “We kijken 
uit naar de ontwikkeling van het leerplein, waar peuters en kleu-
ters gezamenlijk kunnen werken aan thema’s”, aldus Linda van 
Seters, vestigingsmanager Kibeo.

GRATIS SCOOTMOBIELCURSUS 
GEMEENTE DRIMMELEN

Als scootmobielgebruiker heeft u recht op een veilige plek in 
het verkeer. Daarom organiseert Veilig Verkeer Nederland in 
opdracht van de gemeente Drimmelen, in samenwerking met 
SWO Drimmelen en de Scootmobielclub, een cursus voor u. 
Voor scootmobielgebruikers is het steeds moeilijker om zelf-
standig over straat te gaan door de toenemende drukte in het 
verkeer. Met de cursus hopen we ongevallen te voorkomen en 
de problemen die u in het verkeer ervaart op te lossen. 
De cursus bestaat uit meerdere onderdelen namelijk theorie, 
vaardigheidsoefeningen en we nodigen de lokale audicien en op-
ticien uit voor een oog- en hoortest. 
De middag zal er als volgt uit gaan zien:
Een gezamenlijke theorieles van ongeveer 1,5 uur.
Daarna splitsen we de groep op in 3 groepen en gaan we een 
circuit volgen:
Groep 1 start met een praktijkkoers. 
Groep 2 start met een stratenrit.
Groep 3 start bij de audicien/opticien.
Na ongeveer een half uur vindt er een wisseling plaats en zo zal 
iedereen in 1,5 uur het volledige circuit afleggen.
De cursus is op dinsdag 28 september 2021 van 13.00 uur 
tot ongeveer 16.30 uur in Made.
Bent u inwoner van de gemeente Drimmelen en is dit iets voor 
u? U kunt zich tot 10 
dagen voor aanvang van 
de cursus inschrijven via 
de link van Veilig Ver-
keer Nederland: vvn.nl/
opfriscursusdrimmelen 
of tijdens kantooruren 
bellen met 088 5248850.
U ontvangt 1 week voor 
aanvang een bevesti-
gingsbrief / -mail met de 
locatiegegevens.

NIEUWE  KINDERACTIVITEITEN

Vanaf september zijn er weer kin-
deractiviteiten bij Theek 5 Made! 
Eindelijk starten we weer met su-
perleuke activiteiten voor diverse 
leeftijden. Lees je even mee? 

Mini-Theek  Yoga 
Op  woensdag 22  september van 10.30 tot 11.15 uur gaan 
we samen met Spelwijzer spelenderwijs yogaoefeningen doen 
en genieten van een mooi voorgelezen verhaal!  
Voor kinderen van 0-4 jaar.  We vliegen als vlinders, springen als 
apen en komen daarna tot rust als konijnen in een holletje. Zo 
ontwikkelen de kinderen tijdens deze Mini-Theek hun motoriek, 
lichaamshouding en door het verhaal ook hun taalontwikkeling. 
En natuurlijk maken we daarbij een hoop plezier! 
Kinderen tussen 0 en 4 jaar en hun (groot)ouders of verzorgers 
zijn van harte welkom op deze beweeglijke en vrolijke ochtend 
bij Theek 5 Made. 
Voorleespret 
Vanaf 29 september is er iedere laatste woensdag van de 
maand weer Voorleespret bij  Theek 5 Made.  Van 10.30 tot 
11.00 uur wordt er voorgelezen aan kinderen tussen 2 en 4 jaar. 
Elke maand vertellen we een ander verhaal. Soms iets grappigs, 
een volgende keer misschien wel iets spannends of over een 
thema zoals de herfst of vakantie. Vaak doen we ook iets leuks 
tijdens Voorleespret. Zo is het steeds weer een verrassend en 
leuk moment voor de allerjongsten en hun (groot)ouders of 
begeleiders. 
Jullie zijn van harte welkom om te komen luisteren naar een 
mooi verhaal. 
Creatieve workshops 
Op woensdag 13 oktober kun je meedoen met twee super-
leuke creatieve workshops. Kinderen uit de gemeente Drimme-
len zijn van harte welkom op deze creatieve en vrolijke woens-
dagmiddag bij de workshop  ‘Drakenei vol verhalen’ (groep 1 
t/m 4) of  ‘Wenslichtjes’ (groep 5 t/m 8). 

Tijdens de workshop ‘Draken-
ei vol verhalen’ lezen we een 
verhaal voor over een draakje. 
Daarna brengen we het verhaal 
tot leven en maken we ons ei-
gen drakenei. Een heel bijzon-
der ei van klei vol schitteringen 
en glinsteringen! Ook vouwen 
we een doosje om dit prachti-
ge ei in te bewaren.

Tijdens de workshop ‘Wenslichtjes’ werken we met spuitbussen, 
stiften en wensen.  Eerst spuiten we een pot in één of meerdere 
mooie kleuren. Daarna schrijven we een kleine tekst over onze 
wens. Die tekst komt op de glazen pot te staan. We versieren 
de pot, waxinelichtje erin en zo wordt het een prachtig licht-
kunstwerk!

Interesse in deze of andere creatieve workshops bij Theek 5 
Made? Meer informatie hierover vind je op onze site bij www.
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theek5.nl/activiteiten.
Voorleespret en de Mini-Theek zijn gratis.  Aanmelden voor 
deze activiteiten is i.v.m. een beperkt aantal plaatsen verplicht. 
Meld je aan via www.theek5.nl/activiteiten.
Kom langs en geniet van mooie momenten bij  Theek 5!

SOVAK EN S.V.  TERHEIJDEN,  ZIJ AAN ZIJ 

Gehandicaptenzorgorganisatie SOVAK 
en voetbalvereniging S.V. Terheijden 
gaan hun bestaande samenwerking 
verder uitbreiden. Beide partijen rich-
ten een nieuwe supportersvereniging 

op genaamd Zij aan zij en gebruiken de 
zomer om verschillende plannen voor uit-
breiding van de samenwerking verder uit 
te werken. 
Met het G-team en verschillende vrijwil-
ligers die bij SOVAK wonen en actief zijn 
bij de voetbalclub zijn beide organisaties 
beslist geen onbekenden van elkaar.  
Voorzitter Stephan van Gurp:  “S.V.  Ter-
heijden en SOVAK hebben beiden een 
belangrijke positie in het dorpsleven van Terheijden. Ons motto 
‘S.V. Terheijden, dat ben jij!’ geldt voor iedereen.  We willen een 
plek zijn waar iedereen zich thuis voelt en zich zowel sportief 
als persoonlijk kan ontwikkelen. Samen met SOVAK gaan we 
er voor zorgen dat we hier nog meer tijd en energie in gaan 
stoppen.”
Activiteitenbegeleider Nicolette van Pelt: “Iets voor elkaar be-
tekenen, dat vinden wij bij SOVAK de zin van het leven. Een plek 
voor onze cliënten, waar ook zij voor anderen van betekenis 

kunnen zijn. Een team aanmoedigen of lekker zelf voetballen. 
Vrijwilligerswerk doen voor een club.  Je verbonden voelen met 
een club.  Voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. 
Maar wij vinden dat dat voor iedereen moet gelden. Door in-
tensiever samen te gaan werken met S.V. Terheijden zetten we 
samen een mooie stap in die richting!” 

Op de foto van links naar rechts: 
Nicolette van Pelt, Schae Brink, Wim Treffers, Hennie Hendriks, 

Stephan van Gurp (SV Terheijden) en Rudy Rijnhart

Over S.V.  Terheijden 
S.V.  Terheijden is een voetbalvereniging opgericht in 1926 en 
heeft inmiddels meer dan 500 leden. De club heeft verschillende 
jeugdteams, seniorenelftallen, 35+ competitie, G-team, Walking 
Football en damesvoetbal. Contact: www.svterheijden.nl.
Over SOVAK 
SOVAK wil bijdragen aan een gelijkwaardige wereld door men-
sen met een verstandelijke beperking betekenisvol mee te laten 
doen en bij te dragen aan het plezier en geluk in hun leven. Dit 
doen we voor ongeveer 700 mensen met een verstandelijke be-
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perking.  Ze kunnen bij ons terecht voor zorg en ondersteuning 
op het gebied van wonen, werken, leren, meedoen met activi-
teiten, ambulante begeleiding, behandeling en vrijetijdsbesteding. 
Ruim 800 medewerkers en bijna 400 vrijwilligers staan dag in 
dag uit voor ze klaar. 
SOVAK is er voor iedereen met een beperking.  We zijn er voor 
jong en oud. Of je thuis woont of bij ons. Graag leren we je ken-
nen en groeien we met je mee. Contact: www.sovak.nl. 

VOEL JE GOED!  VAN START IN 
GEMEENTE DRIMMELEN
Gezonder eten en bewegen 

In de gemeente Drimmelen gaat het pro-
ject  Voel je goed! van start. Dit initiatief 
van stichting Lezen en Schrijven wordt 
uitgevoerd door Surplus. Volwassenen 

kunnen gratis meedoen aan 20 wekelijkse lessen over gezon-
de voeding en bewegen in samenwerking met een diëtist.  Aan-
melden kan door te bellen met Femke Selders van Surplus, 06 
23067360 of mail Femke.Selders@surplus.nl. 
Informatie over gezonde voeding begrijpen
Voel je goed! is een samenwerking tussen Surplus, het Digi-Taal-
huis bij  Theek 5 en een diëtist om volwassenen te ondersteu-
nen gezonder te leven. Voor mensen die moeite hebben met 
taal, is het vaak lastig informatie over gezonde voeding te vinden 
en begrijpen. Of om informatie toe te passen in hun dagelijkse 
leven. Daar komt bij dat zorgverleners vaak niet vragen of ie-
mand moeite heeft met lezen en schrijven. Hierdoor neemt de 
kans op overgewicht toe of heeft de begeleiding van de huisarts 
of een diëtist niet altijd het gewenste effect. 
Voel je goed!
Surplus wil daar in de gemeente Drimmelen graag iets aan doen! 
Het project Voel je goed! helpt deelnemers bij een gezonder 
leven, in toegankelijke taal. De aanpak bestaat uit 20 bijeen-
komsten, gericht op gezond eten en voldoende bewegen. Voel 
je goed! richt zich op veranderen van gedrag. Daarom komen 
ook motivatie, doelen, sociale steun, beloning en de rol van de 
verleidelijke eetomgeving aan de orde. Verder wordt stilgestaan 
bij eten en bewegen, culturele aspecten, communicatie met de 
diëtist en huisarts en vervolglessen in taal of andere basisvaar-
digheden. 

Samenwerking
Voel je goed! is een mooie samenwerking tussen verschillende 
partijen. Femke Selders coördineert het project in de gemeente 
Drimmelen. Het Taalhuis ondersteunt en kan deelnemers ver-
wijzen naar vervolglessen. De getrainde vrijwilligers en diëtist 
begeleiden kleine groepen deelnemers bij het beter begrijpen 
en toepassen van informatie over gezonder eten en meer be-
wegen. 
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Ook meedoen?
De bijeenkomsten worden ge-
pland in overleg met de deel-
nemers. “We nodigen iedereen 
die belangstelling heeft uit zich 
te melden”, zegt Femke Sel-
ders. “Belangstellenden kunnen 
zich bij mij aanmelden door te 
bellen naar 06 23067360 of 
stuur een e-mail naar Femke.
Selders@surplus.nl.” 
Voel je goed! ondersteunt vol-
wassen laaggeletterden om 
gezonder te leven. Dit project 
is onderdeel van ondersteu-
ningsprogramma Taal voor het 
Leven. Dit programma helpt gemeenten en organisaties die aan 
de slag willen met de aanpak van laaggeletterdheid, wordt aan-
geboden door Stichting Lezen & Schrijven en gefinancierd door 
de Rijksoverheid.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Helaas was de nieuwe program-
mering nog niet bekend, toen RdT 
gedrukt werd....
 42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopen-
de actualiteiten van en voor 
Drimmelen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de 
schijnwerpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige me-
dedeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar 
publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Bijzondere hobby’s – Irma Troost en haar gifkikkers

Voor onze serie bijzondere 
hobby’s gingen onze vrijwil-
ligers dit keer op bezoek bij 
Irma Troost. Zij heeft namelijk 
een wel heel bijzondere hobby: 
gifkikkers. Zij vertelt in deze 
aflevering  openhartig over 
de bijzondere kikkers die ze 

in haar terrarium heeft. Ook komt u meer te weten over de 
Zuid-Amerikaanse herkomst van een bepaald soort kikker.
Dorpsgericht Werken – Week tegen Eenzaamheid
Iedere maand kunt u kijken 
naar onze rubriek Dorpsge-
richt werken. Dorpsgericht 
werken gaat om het bevorde-
ren van leefbaarheid, veiligheid 
en sociale betrokkenheid. Co-
ordinator Lilian Lambrechts zal 
u in deze rubriek voorzien van 
informatie over actuele zaken 
die hiermee samenhangen. Dit keer heeft zij een gesprek met 
Eugenie Botden van de GGD over de Week tegen Eenzaamheid.
Onthulling monument: Eerbetoon voor de postbodes 
van De Biesbosch
Enkele weken geleden is in Drimmelen, nabij het havenpark, een 
monument onthuld als blijvende herinnering aan de postbodes 
van de Biesbosch. Het monument toont een dappere roeier in 
een roestige boot op blinkende golven. Rien Rasenberg en Bies-
bosch-bewoner Jan Reuser verhalen over de postbodes van de 
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Biesbosch. Maar ook de post-
bodes Cor de Wijs en Kees 
Schuller komen aan het woord. 
In deze uitzending worden ook 
historische foto’s getoond over 
het werk als postbode in de 
Biesbosch. 

Natuurlijk Drimmelen 
In onze gemeente komen heel wat dieren voor die u onderweg 
kunt zien. Onze cameraman Marcel Raafs legde er een aantal 
van vast op film. In deze uitzending ziet u Schotse Hooglan-

ders, lammetjes, reeën, lepe-
laars en nog veel meer dieren, 
die hun weg in de gemeente 
Drimmelen hebben gevonden. 
Sommigen zie je alleen in het 
buitengebied, maar ook in de 
woonwijken valt het nodig te 
genieten. Kitty van Persie ver-
telt u meer over deze dieren.

Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een en-
thousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv 
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luis-
teren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken. 
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren, 
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets 
voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij 
leren het u graag. Onze contactgegevens vindt u op de website: 
www.omroepdrimmelen.nl.
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 / KPN, 
XS4ALL en Telfort kanaal 1476/ Telfort, Edutel, Fiber.nl en Stipte 
kanaal 2170. Uitzending gemist of kunt u ons thuis niet ontvan-
gen? Bezoek ons YouTube kanaal. De radiozender is 24 uur per 
dag te beluisteren via de kabel op 92.9 FM, het Ziggo radiokanaal 
917 / KPN, XS4ALL en Telfort kanaal 1176 / Telfort, Edutel, Fiber.
nl en Stipte kanaal 3180 , in de ether op 106.9 FM en natuurlijk 
ook online via de livestream. Volg ons ook op www.omroep-
drimmelen.nl en op Facebook.

TIPS EN  TRUCS  VAN SENIORWEB 
TERHEIJDEN 
Veilig e-mailen, hoe doe je dat?

Veel vragen hebben ons de afgelopen tijd bereikt over het 
veilig e-mailen zoals het herkennen van spam, phishingmail en 
meer van dat ongemak alsook voor ongewenste Whatsapp- en 
SMS-berichten. 
Heeft u daar vragen over of wilt u meer weten over dit ver-
schijnsel, waaronder ook het gebruik van CC en BCC berichten, 
dan kunt u terecht op het gratis spreekuur en inlooppunt  ‘Di-
gitale Vraagbaak’, een samenwerking tussen SeniorWeb  Terheij-
den en Surplus Welzijn. 
U kunt natuurlijk ook terecht met vragen over of problemen 
met uw smartphone, tablet, laptop / PC, e-reader (o.a. het lenen 
van e-books bij de bibliotheek) of omgaan met de digitale we-
reld / overheid (zoals bv. DigiD), veilig internetten, het instellen 
van de Corona Check App op de smartphone en veel meer. 
Vrijwilligers en ambassadeurs van SeniorWeb Terheijden staan u 
dan te woord en helpen u op weg.  Neem dan gerust uw appa-

ratuur mee en vergeet de snoeren niet. 
Het gratis (ook voor niet-leden) spreekuur is iedere dinsdag van 
13.30 tot 15.30 uur in de Huiskamer van Surplus Welzijn (de 
voormalige pastorie) aan de Hoofdstraat 2 in Terheijden. Een 
afspraak is niet nodig. 
Graag tot ziens en vriendelijke groet namens de vrijwilligers van 
SeniorWeb Terheijden,  Jan van Vliet, telefoon 06 22324517. 
Kijk ook eens op www.seniorweb.nl/terheijden.

VAN HET  WMO-PLATFORM DRIMMELEN
Nieuws uit het overleg van juli en augustus

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het college van bur-
gemeester en wethouders over het beleid rond de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (Wmo).  Tijdens de vergaderingen 
van juli en augustus kwamen o.a. de volgende onderwerpen ter 
sprake:
Wmo-Platformleden (even voorstellen)
Hallo, ik ben Jacqueline van Bohemen, woon al 40 jaar in Made 
en ben sinds 2½ jaar lid van het Wmo-Platform. Met veel plezier 
heb ik vele jaren gewerkt in de gezondheidszorg als wijkver-
pleegkundige maar het langst als manager van de wijkteams. Mijn 
aandachtsvelden in de Wmo zijn mantelzorgers/vrijwilligers, 
wonen en digitale gezondheid. Contact: jacquelinevbohemen@
gmail.com.
José Mureau (josemureau51@gmail.com): Sinds februari van dit 
jaar ben ik lid van het Wmo-Platform Drimmelen. De gemeente 
krijgt momenteel door allerlei ontwikkelingen in beleid veel op 
haar bord.  Als lid van het Wmo-Platform vind ik dat de inwoner 
centraal moet staan als wij gevraagd of ongevraagd advies geven 
aan burgemeester en wethouders. Ikzelf zoek vaak naar de ver-
binding hoe we met elkaar verschillende (kwetsbare) groepen 
mee kunnen laten doen. Mijn aandachtsvelden zijn mantelzor-
gers en energie(armoede).
Dorpsgericht werken
Na lange tijd digitaal te hebben vergaderd konden we voor het 
eerst weer echt bij elkaar komen. Lilian Lambrechts (coördina-
tor Dorpsgericht Werken) praatte het Platform bij over de ac-
tiviteiten die zoal plaatsvinden in het kader van haar werkzaam-
heden. Veel activiteiten hebben direct verband met het werk van 
het Wmo-Platform. Immers, de onderwerpen gaan vaak over 
het sociaal domein. Het was een leerzaam uur en we hebben 
afgesproken dat het Platform en het Dorpsgericht Werken, waar 
mogelijk, elkaar zullen versterken.  
Inclusie
Dit keer hebben we speciaal aandacht besteed aan de zgn. LVB 
mensen. Hiermee worden 
de mensen bedoeld met 
een licht verstandelijke be-
perking. Hoe betrekken we 
hen bij zaken die voor hen 
belangrijk zijn? Volgens de be-
langenvereniging is er in veel 
gemeenten nog veel te verbeteren. Het goede nieuws: met een 
beetje hulp en ondersteuning kunnen de meeste LVB’ers pri-
ma meedoen in de maatschappij. De gemeente moet dit mede 
mogelijk maken. Dat kan door training, scholing of begeleiding. 
Ook door te werken aan een écht inclusieve maatschappij. Te 
beginnen bij de eigen organisatie van de gemeente. Het Platform 
vraagt hier aandacht voor. 
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Cliëntervaringsonderzoek
Gemeenten moeten ieder jaar dit onderzoek doen om zo -waar 
nodig- de dienstverlening te kunnen verbeteren. Voor Drimme-
len heeft 49% van de deelnemers de vragenlijst ingevuld. Het 
gemiddelde rapportcijfer voor het regelen van ondersteuning is 
7,9 en de ondersteuning wordt beoordeeld met 8,1. Opvallend 
is dat slechts 38% wist van de mogelijkheid gebruik te kunnen 
maken van een onafhankelijke ondersteuner bij de gesprekken.
Energietransitie
Naar aanleiding van de infoavond en presentatie van 24 juni jl. 
sprak het Platform opnieuw haar zorg uit over de kosten en 
mogelijkheden. Willen we de klimaatdoelen halen, dan moet ie-
dereen mee kunnen doen. Maar…niet iedereen kan meedoen 
vanwege die kosten! Wil men deze zgn. energiearmoede tegen-
gaan en iedereen mee kunnen laten doen, moet men oog heb-
ben voor de sociale huurders en voor mensen in armoede met 
een eigen koopwoning.
Wonen
Omdat gereageerd werd op 
dit agendapunt in een eerder 
verslag, kwam dit onderwerp 
terug op de agenda. Er heb-
ben verscheidene gesprek-
ken plaatsgevonden met bv. 
de Rabobank, Ouderenbond, 
Centrum voor Wonen e.d. Behalve over de beschikbaarheid van 
woningen gaat het ook over duurzaam en levensloopbestendig 
bouwen. We willen alle mogelijkheden voor Drimmelen goed in 
beeld hebben. Het bezit van grond van de gemeente is daarbij 
vaak een probleem om stappen te zetten. Het Platform vraagt 
zich o.a. af hoe de gemeente omgaat met het zgn. Bouwbesluit. 
De gemeente kan en mag daarvan afwijken in het voortraject. 
De gemeente moet dat ook willen en kunnen. In diverse ge-
meenten bestaat een Adviescommissie Wonen. Zo’n plaatselijke 
commissie werkt o.a. samen met huurdersorganisaties, oude-
renbonden en gehandicaptenplatforms. Men beoordeelt de ge-
bruikskwaliteit van woningen en de woonomgeving vanuit het 
oogpunt van de bewoners. Het Wmo-Platform wil binnen onze 
gemeente e.e.a. nauwkeurig volgen en waar zinvol ook een ad-
vies uitbrengen. Het Platform zal eventuele reacties op dit on-
derwerp meenemen in het overleg.
Voortgang Sociaal Domein
Het Platform besprak het verslag van het Sociaal Cultureel Plan-
bureau (SCP) over de vorderingen in het Sociaal Domein om 
te bezien hoever we in Drimmelen zijn gekomen. De resultaten 
blijken landelijk volgens het SCP tegen te vallen. De deelname 
van mensen met een beperking is niet toegenomen. Er zijn veel 
knelpunten in de jeugdzorg en de kansen op werk voor men-
sen met een arbeidsbeperking zijn nauwelijks verbeterd.  De 
gemeenten behalen volgens dit rapport geen beter resultaat dan 
het rijk. 
Het zijn de onderwerpen die het Platform hoog op haar agenda 
heeft staan. Volgens het rapport is de samenleving niet zorgza-
mer geworden! Werk aan de winkel voor het Platform!
Folder en website
Op verzoek heeft het Platform advies uitgebracht over de opzet 
van een nieuwe Wmo-folder en de website van de gemeente. 
Het belangrijkste is vooral dat er rekening wordt gehouden met 
mensen die moeilijk of slecht kunnen lezen, dus bv. minder tekst 
en meer plaatjes.
Vragen of opmerkingen over deze informatie? 
Reageren kan naar het Wmo-Platform Drimmelen via e-mail: 
jcabroos@planet.nl, tel.: 06 5105572.  Website: www.wmoplat-
formdrimmelen.nl.
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VIJF HEILIGEN PAROCHIE
Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt Terheijden
e-mail: terheijden@naardekerk.nl

Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 11 sept. 19.00 uur:  Eucharistieviering.  Voorganger: 
pastoor; R. van Bronswijk. Orgel: dhr. J. van Opdorp. Zang: dhr. 
H.  Vergouwen.
Zaterdag 18 sept. 19.00 uur: Eucharistieviering.  Voorganger: 
pastoor R. van Bronswijk. Zang: dhr. H. Vergouwen. Orgel: dhr. J. 
van Opdorp.
Zondag 19 sept.: Doop Milan de Jong.
Mededelingen
*T/m. zaterdag 25 september: iedere zaterdag van 13.00 uur tot 
16.30 uur openstelling zaal “de Abt” en rondleidingen/expositie.
*Enkele veranderingen: Bij binnenkomst wordt u gevraagd naam 
en telefoonnummer op te schrijven. Mondkapje is niet meer 
noodzakelijk. We blijven wel ontsmetten en uw naam registre-
ren. Koren mogen met 12 personen zingen. Onze kerken hou-

den zich ook aan 1,5 m. afstand. Kom niet 
naar de viering bij gezondheidsklachten. 
Geef elkaar geen hand. Indien er Commu-
nie wordt uitgereikt, gaat dit veilig. 

Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is geopend op vrij-
dagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 076 5931216. U kunt dan 
afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, een gesprek, 
opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzen enz. In drin-
gende situaties en bij overlijden kunt u contact opnemen met 
telefoonnummer 06 51490011.

Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling? 
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. weten 
aan het parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden via 
tel. 076 5931216 of via e-mailadres terheijden@naardekerk.nl. 
U bent van harte welkom.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
World Cleanup Day

De gemeente Drimmelen wil op zaterdag 18 september 2021 
samen met de rest van de wereld de straat op gaan om de buurt 

KERKEN

GEMEENTE

1. Tessa van der Zouwen, 2. Gerard van Vugt, 
3. Susan de Smit, 4. Pierre Gruca, 

5. Gerard van Vugt

1

53

2

4
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zwerfafvalvrij te maken tijdens de World Cleanup Day. Iedereen 
die een steentje bij wil dragen kan tijdens deze opschoondag in 
actie komen. U mag met uw gezin, buren, collega’s, teamgenoten, 
klasgenoten of alleen deelnemen aan de World Cleanup Day. 
Iedereen is welkom!
Kijk voor meer informatie over deze dag op https://drimmelen.
nl/world-cleanup-day-zaterdag-18-september.
Week van Lezen en Schrijven
Tijdens de Week van Lezen en Schrijven (6 t/m 13 september) 
vragen gemeenten, bibliotheken, zorg/welzijn- organisaties en 
vrijwilligersorganisaties samen extra aandacht het verminderen 
en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Zo’n 2,5 mil-
joen volwassenen in ons land hebben moeite met lezen, schrij-
ven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om 
goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet. Wet-
houder Jürgen Vissers heeft met de hand een brief geschreven 
om aandacht te vragen voor dit onderwerp:

Kijk voor activiteiten in de Week van Lezen en Schrijven in onze 
gemeente op www.theek5.nl (Digitaalhuis Made) en www.sur-
plus.nl > gemeente Drimmelen > nieuws.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Baroniestraat 13 (4844 CX) (W-2021-0515): Het 
uitbreiden van de woning aan de voorgevel op de bestaande 
erker. Ingekomen d.d. 22-08-2021.
Terheijden, Molenstraat 49B (4844 AM) (W-2021- 0523): Het 
herstellen van de fundering van de woning. Ingekomen d.d. 25-
08-2021.
DORPSGERICHT  WERKEN

Dorpsgericht werken gaat om 
het bevorderen van leefbaar-
heid, veiligheid en sociale be-
trokkenheid. Hiervoor werkt 

de coördinator dorpsgericht werken samen met bewoners, wo-
ningcorporaties, politie en straathoekwerker. Wilt u ook bijdra-
gen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 140162 of 
llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen via twitter: 
@LilianDrimmelen.
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Een tegen eenzaamheid

De werkgroep ‘Eenzaamheid gemeente Drimmelen’ stelt dit 
jaar voor iedereen een canvasdoekje beschikbaar. Dit canvas-
doekje kunt u gebruiken om met het thema eenzaamheid aan 
de slag te gaan, het onderwerp bespreekbaar te maken, men-
sen te steunen, of uw gevoelens hierover met anderen te delen. 
Denk dan bijvoorbeeld aan ‘Wat roept ‘eenzaamheid’ bij u op?’ 
of ‘Wat kunt u zelf doen tegen eenzaamheid (van uzelf en/of bij 
anderen)?’
U kunt vanaf 9 september 2021 een canvasdoekje ophalen bij 
diverse locaties in onze gemeente, waaronder:
Terheijden: Huiskamer (oude pastorie van het Antoniusabt) en 
De Cour 
Wagenberg: Bakkerij Leon van Dongen 

OPEN MONUMENTENDAGEN 2021 
BREDA GAAN DOOR!

Op zaterdag 11 en zondag 12 sep-
tember zwaaien de deuren van meer 
dan 30 monumenten in Breda weer open. 
In en rond deze monumenten is er een 
uitgebreid programma met rondleidingen, 
exposities, theater, muziek en kinderacti-
viteiten.
Open Monumentendagen Breda kan veilig 

georganiseerd worden met inachtneming van de coronaregels. 
Door de deelname van meer dan 30 monumenten wordt het 
publiek vanzelf gespreid. Binnen de monumenten gelden de re-
gels voor doorstroomlocaties.
Magazine
Open Monumentendagen brengt voor het eerst een magazine 
uit met achtergrondverhalen en sfeerreportages. De organisatie 
heeft ervoor gekozen om alle praktische informatie over mo-
numenten en activiteiten alleen op de website www.openmo-
numentendagbreda.nl te zetten, zodat er flexibel kan worden 
gereageerd als er in verband met corona aanpassingen moeten 
worden gedaan. Door het magazine uit te brengen in plaats van 
het vertrouwde programmaboekje kan het publiek toch alvast 
in de stemming komen. Het eerste exemplaar van het magazine 
is donderdag 2 september overhandigd aan wethouder Mari-

anne de Bie. Het campagnebeeld dat op de voorzijde van het 
magazine prijkt en terugkomt in alle communicatie van Open 
Monumentendagen is dit jaar ontworpen door de Bredase kun-
stenaar Hedof / Rick Berkelmans. 
Programma Open Monumentendagen
Het programma kent vertrouwde hoogtepunten van het Bre-
dase erfgoed zoals de Grote Kerk, Stadhuis en een rit met de 
historische BBA-bussen, maar ook voor de trouwe bezoeker is 
er een hoop nieuws te ontdekken. Wat dacht je van Popmonu-
ment, het Maczek Memorial, het pop-up Indisch museum Arjati, 
de Immanoe-el Kerk, de voormalige kweekschool Ingenhousz, 
het kerkhof in Bavel, ‘t Zoet en nog veel meer. Ook het Kasteel 
van Breda is sinds lange tijd weer te bezoeken. Op de website 
van www.omdbreda.nl staat alle info. Voor sommige onderdelen 
moet je reserveren.

Kinderen
Ook voor kinderen is er meer dan genoeg vertier. Op zater-
dagavond is er weer een Duik in het Duister. Je volgt het spoor 
terug van Wendelinus in Breda. Een rondrit in een antieke paar-
dentram of met de huifkar vanuit de Boschstraat, de Torenbe-
klimming van de Grote Kerk en Kunstkameraden-expositie bij 
Lighthouse zijn daarvan enkele voorbeelden. Kijk voor het volle-
dige programma en voor reserveren op www.omdbreda.nl.
Jaren ’60
Bijzonder dit jaar is een tribute aan drie gebouwen uit de jaren 
zestig: De Teruggave, Tessenderlandt en Electron met speciale 
aandacht voor kunstenaar Gerrit de Morrée waarvan in Tessen-
derlandt en Electron kunstwerken te zien zijn. 

IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

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.



Met de klok mee, 
linksboven beginnen:
Shu-kwan Man
Els Geurts
Leny Peemen
Henny Sege-
ren


