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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 1068
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 29-09-2021, 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  09/10
Ophalen plastic           Terheijden  29/09,  Wagenberg 01/10
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15 - 19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

THEECONCERT  WITTE KERKJE 
Astrid Schijns - cello en Álvaro Rovira Ruiz - gitaar, 
van Latijns-Amerikaanse Barok naar Argentijnse 
Tango 

Kort voor een concert horen dat het 
concert niet door kan gaan is lastig, be-
halve wanneer de aangekondigde celliste 
een zus heeft die ook een uitstekende 
celliste is.
Op 3 oktober dus geen Elisabeth 
Schijns. Hopelijk komt zij in de toekomst 
nog eens met haar prachtige vertolking 
van de Bach Suites.  We zijn blij met haar 

zus Astrid Schijns, die we in 2007 al eens in het Witte Kerkje 
hebben gehoord in een Barok-programma.
Programma
De gitarist Álvaro Rovira Ruiz en celliste Astrid Schijns gaan 
een voornamelijk Latijns-Amerikaans programma ten gehore 
brengen. Van de Latijns-Amerikaanse Barok naar de Argentijnse 
Tango, waarbij Piazolla niet mag ontbreken. Van Bach naar com-
ponisten die door hem geïnspireerd zijn, zoals Villa-Lobos waar-
bij je in het contrapunt de grootmeester uit de barok herkent.
Astrid Schijns - cello
Astrid speelt veel samen met klei-
ne muziekgezelschappen. Kamer-
muziek was dan ook, samen met 
orkestspel, haar specialisatie bij het 
afronden van haar masteropleiding 
aan het conservatorium in Den 
Haag. Daar studeerde ze bij Dmitri 
Ferschtman, Monique Bartels en 
Floris Mijnders.
Astrid heeft haar eigen muziek-
les-praktijk in Breda en werkt 
graag samen met andere discipli-
nes, kunstvormen en genres waar-
onder Latijns-Amerikaanse muziek. Je kunt haar ook geregeld 
vinden in de Bach cantate diensten in de Laurentiuskerk in het 
Ginneken en in de serie van Muzieksalon Spronk, waaronder 
Literatuur en Muziek in de Nieuwe Veste van Breda.
Álvaro Rovira Ruiz - gitaar

De muzikale achtergrond van de Ar-
gentijnse Álvaro Rovira Ruiz (1978) 
ligt in de tango en Zuid-Amerikaan-
se folklore. Hij heeft in de Escuela 
de Música Contemporánea in Bue-
nos Aires gestudeerd bij Marcelo 
Gutfrain, Ernesto Jodos and Willy 
Gonzalez en tango gitaar met Hugo 
Romero. In 2004 en 2005 maakte 
hij een tournee door Europa samen 
met de Argentijnse tango-groep  
Tango Desatado voor de presentatie 
van hun cd.
In juni 2010 studeerde hij af aan het 

conservatorium van Rotterdam in de richting Latin Jazz, waar hij 
nu werkzaam is als docent.  Tevens is hij docent aan de Brazili-
aanse muziekschool EPM Holanda. 
Rovira houdt zich bezig met verschillende projecten in de genres 
van Braziliaanse muziek, tango en Latijns-Amerikaanse folklore.
Waar? Wanneer? Reserveer!? Gitaar – Cello: Witte Kerkje, 

UITGAAN
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Hoofdstraat 1, Terheijden, zondag 3 oktober 2021, 15.30 uur. 
Entree: met abonnement // Losse toegang € 12,- 
In verband met de gezondheidsmaatregelen hanteren we een 
wachtlijst waarvoor gereserveerd kan worden. Kort van tevo-
ren kunnen we de beschikbare plaatsen toewijzen. Na deze toe-
zegging kunnen de plaatsen via een bankoverschrijving betaald 
worden en is de reservering geldig.
Reserveren voor de wachtlijst
Per e-mail: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl 
Telefonisch: 076 5931177 (Agaath), 076 5934434 (Babs)
Informatie  
Website: ConcertenWitteKerkje.com
Facebook: www.facebook.com/TheeconcertenTerheijden
Betalingen via de bank: Entree (na toezegging) tijdig overmaken 
op IBAN: NL92 RABO 0305 7899 29, t.n.v. Stg. Theeconcerten 
Witte Kerkje Terheijden

OPEN ROAD SESSIONS PRESENTEERT:  
MALFORD MILLIGAN 

De eerste show staat op een ongebruikelijke dag gepland te we-
ten vrijdag 1 oktober 2021. Echter, wij hebben Malford Milli-
gan samen met Jack Hustinx en Roel Spanjers weten te boeken. 
Een unieke kans voor Open Road Sessions om een dergelijke 
gigant te kunnen boeken en die kans wilden wij niet laten lopen. 
Door de versoepelingen die zijn aangekondigd per 25 septem-
ber 2021, waarbij de 1,5 meter-maatregel komt te vervallen, 
kunnen wij weer de normale zaalcapaciteit gaan gebruiken. Dit 
betekent dat wij die avond één optreden hebben dat begint 
om 20.30 uur, waarbij de zaal open zal zijn om 19.45 uur. 
Wij zullen dan wel iedereen om een coronatoegangsbewijs 
(vaccinatiebewijs of recente test) moeten vragen. Dit betekent 
dat toegang uitsluitend op vertoon van een geldige test of vacci-
natiebewijs kan plaatsvinden. Zonder coronatoegangsbewijs dus 
geen toegang.
Malford Milligan

Milligan tourde inmiddels enkele malen door Nederland en Bel-
gië met The Southern Aces waar zij naast de bekende poppodia 
ook te zien waren op gerenommeerde festivals als Blues Peer 
en Zwarte Cross. Op het moment is de band het middelpunt 
van de succesvolle theatertour ‘The Sound of The Blues & Ame-
ricana’, gepresenteerd door Johan Derksen. 
Door zijn krachtige, hese stem en zijn indrukwekkende voor-
komen wordt Malford Milligan vaak vergeleken met soul-iconen 
als Otis Redding en Al Green. De soulzanger groeide als zwarte 
albino op in een gesegregeerd Texas waar hij zijn stem vond in 
de soul & blues. De raciale kwesties en de pijn die hij ervoer ge-
durende zijn jeugd, daar sprak de zanger nooit openlijk over. Op 
zijn nieuwe album ‘I  Was a Witness’ durft Milligan deze verhalen 
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op 62-jarige leeftijd eindelijk met het publiek te delen.
I Was A Witness (verwacht in september 2021) is na Sweet 
Cherry Soul (2002) en Life Will Humble You (2018) het derde 
studioalbum dat Malford Milligan met zijn band Malford Milligan 
& The Southern Aces opnam onder leiding van gitarist en produ-
cer Jack Hustinx. Over Life Will Humble You schreef Altcountry 
het volgende: “Als Milligan zijn mond opendoet dan vraag je je 
even af of Otis Redding weer onder de levenden is. Of Eddie 
Hinton. Of Solomon Burke. Want ja, die stem... Wat een stem!”
In de jaren ‘90 was de zanger de frontman van de ‘all-star band’ 
Storyville die hij samen met Double Trouble, de ritmesectie van 
Stevie Ray Vaughan, oprichtte. De zanger werd door de jaren 
heen maar liefst 8 keer bekroond tot beste vocalist bij de Austin 
Music Awards. 
In Terheijden zal hij in een intieme sessie spelen, waarbij hij be-
geleid zal worden door Jack Hustinx en Roel Spanjers. 
Tickets online te bestellen via www.openroadsessions.nl.

PUBLIEK  WEER  WELKOM BIJ 
SPRAAKVERMAAK!

We hebben er lang naar uitgekeken en het 
mag weer: in het nieuwe seizoen mogen 
we weer bezoekers ontvangen. Terug bij 
het oude normaal zijn we nog niet, maar 
dit is wel een grote stap voorwaarts.  
Er zijn 180 zitplaatsen en daarnaast zijn 
er ook staanplaatsen. Bij de ingang wordt 
een coronacheck gedaan bij iedereen die 

naar binnen wil. Geldt uiteraard ook voor de medewerkers van 
Spraakvermaak. De ingang is enkel aan de voorzijde van De 
Gouden Leeuw, Raadhuisstraat 13, Terheijden.  

QR-code 
Bij binnenkomst toont u uw QR-code (vaccinatiebewijs), legi-
timatie en seizoenkaart. Zoals eerder aangegeven is de kaart 
van vorig seizoen ook in 2021/2022 geldig.  Er is geen losse 
kaartverkoop, enkel mensen met een seizoenkaart mogen naar 
binnen. Seizoenkaarten van het afgelopen seizoen blij-
ven ook in 2021/2022 geldig. 
Aftrap
Zondag 10 oktober trapt Spraakvermaak af voor een nieuw 
seizoen met ook nu weer spraakmakende gasten. De eerste af-
levering was op 11 november 2007, inmiddels zijn we toe aan 
seizoen 15, editie 87.  De data van de geplande edities zijn (naast 
10 oktober): 14 november, 12 december, 9 januari, 6 februari en 
13 maart. 
Livestream
We gaan in het nieuwe seizoen gewoon door met de digitale 
edities. Op de betreffende zondagmiddagen kunt u dus ook thuis 
via een livestream het programma volgen. Seizoenkaarthouders 
krijgen vóór elke aflevering per e-mail een code om in te loggen; 
niet-seizoenkaarthouders betalen € 5,50 als bijdrage. De uit-
zendtijd is identiek aan de ‘gewone’ afleveringen: 14.30 uur tot 
ongeveer 16.45 uur.  Inloggen is mogelijk vanaf 14.00 uur. 
Gastenboek

Twan Huys, presentator, journa-
list, schrijver, (foto: Tien Mureau) 
schreef op 14 maart in het gasten-
boek: ‘’Geweldig bedankt voor jul-
lie uitnodiging in Spraakvermaak. 
Het was een groot genoegen om 
na Buitenhof bij jullie aan te schui-
ven.’’ Op www.spraakvermaak.nl 
staan meer reacties van gasten. 
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MEET UP  TRAAIS ENERGIE COLLECTIEF

Graag nodigen we je uit voor een 
nieuwe Meet Up van het Traais 
Energie Collectief. Op vrijdag 1 
oktober ben je vanaf 20.00 uur 
van harte welkom in de wei aan 

de Bergen 26. Op de toekomstige locatie van ons zonnepark 
zetten we onze grote tent op, zorgen we voor een warme ont-
vangst en praten je bij over Traaise Energie.  Je hoort onder 
meer het laatste nieuws over zon, wind, warmte en energiebe-
sparing in ons dorp.
Op 1 oktober hebben we je nodig! Zo horen we graag of je 
(opnieuw) wil mee-investeren in de Traaise Energie Maatschap-
pij. Ga als je aankomt ons labyrint in en laat het weten. Wist je 
trouwens dat je nu al Traaise stroom kunt afnemen? Tijdens de 
Meet Up kunnen we het direct voor je regelen. Zin om na de 
Meet Up bij te kletsen met (oude) bekenden? Blijf hangen, want 
we sluiten af met een onvervalste TEC-borrel.
Het programma
Vind je weg door het labyrint: Bij aankomst loop je vanzelf 
ons labyrint binnen. Hierin kun je vragen beantwoorden over 
mee-investeren in de Traaise Energie Maatschappij.  Wij zijn heel 
benieuwd hoe jij staat tegenover een nieuwe obligatie-uitgifte. 
De uitkomsten presenteren we nog tijdens de Meet Up.
Vlieg mee langs onze projecten: Met de energietafel vlie-
gen we langs onze projecten. We zoomen bij elk project in om 
te zien hoe het ervoor staat. En niet onbelangrijk: hoe ziet het 
financiële plaatje eruit? En wat levert het ons als inwoners op?
Ga voor Traaise Stroom bij jou thuis: Geef het Traais Ener-
gie Collectief een boost. Traaise Energie in jouw eigen huis kan 
nu al. Steun/sponsor/doe mee met je eigen lokale energievoor-
ziening.  Wij regelen het voor je, vanavond al! Onze toeterbox is 
helemaal klaar voor jouw aanmelding.
TECstek: Het bestuur van het collectief blikt terug op het af-
gelopen jaar en deelt de toekomstplannen. Ook het verbouwen 
van de Energiebrouwerij wordt toegelicht.

Aanmelden
Als je er graag bij wil zijn, meld je dan gelijk even aan via onze 
website traaisenergiecollectief.nl.
Coronatoegangsbewijs
Bij binnenkomst vragen we je een coronatoegangsbewijs via co-
ronacheck te laten zien. De QR-code in je CoronaCheck-app 
via CoronaCheck.nl is jouw geldige coronatoegangsbewijs. Met 
deze app bewijs je dat je gevaccineerd bent, dat je negatief op 
corona getest bent of dat je recent al corona gehad hebt. Down-
load de CoronaCheck-app uit de App Store of de Play Store. 
Uiteraard mag je ook een bewijs van vaccinatie op papier mee-
nemen. Meer info: https://coronacheck.nl.

ACTIVITEITEN  WEER OPGESTART
Vereniging van Senioren Terheijden

Onderstaand een overzicht van de activitei-
ten van september tot en met decem-
ber 2021 welke gehouden worden in De 
Cour in  Terheijden.
2 x per maand spelen we op vrijdagmiddag 

koersbal; om de 2 weken hebben we een kaartmiddag op woens-
dag;  1x per maand hebben we op vrijdagmiddag een bingo. 
Elke maandagmiddag doen we mee aan de Dongemond biljart-
competitie. Op dinsdag- en donderdagmiddag worden er inter-
ne wedstrijden libre biljart gespeeld. En op woensdagmiddag een 
interne 3 bandencompetitie.
Ook zijn er speciale activiteiten zoals in oktober een busreis, 
waaraan tevens een activiteit is gekoppeld. Ook gaan we in no-
vember naar de Bowling in Breda.
In september starten we met een beginnerscursus bridge. Aan-
melding is nog mogelijk.
En als laatste van het jaar hebben we op 18 december een kerst-
viering met een ameezing en ameeswing kerstshow en als slot 
een diner.
Als u het leuk vindt om lid te worden van onze vereniging dan 
kunt u onmiddellijk aan een van de activiteiten deelnemen. 
Neemt u dan contact op met onze ledenadministratie Joes Stas-
zek, e-mail la@vvsterheijden.nl, of het secretariaat 06 30529298.
Bestuur  Vereniging van Senioren Terheijden

HET KAN  VERKEREN

Een foto zowat op dezelfde plaats in het centrum van Terheijden. 

Links het H. Hartbeeld op een grote sokkel, goed zichtbaar voor 
elke voorbijganger, ooit een cadeau voor pastoor Mies van de 
parochie vanwege zijn gouden priesterfeest in 1923. In 1930 ver-
plaatst van het Dorpsplein naar de plaats op de linkerfoto. 
Eind jaren ’50 verdween het beeld uit het dorpszicht. Later 
kwam op die plaats ons bevrijdingsmonument. Dit werd echter 
“verbannen” naar een onopvallende plaats op het Dorpsplein 
om plaats te maken voor “de Stier” in 2020, te zien op de rech-
terfoto.
De Stier die staat voor het verre verleden van het centrum van 
ons dorp als plaats waar veemarkten werden gehouden, waar 
loslopend vee zolang vast werd gezet tot de eigenaar gevonden 
werd, waar de was werd gedaan aan de weel die er ooit te vin-
den was, waar plaats was voor de kermis, etc.
Pierre Gruca

LEZERS IN DE PEN

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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EXPOSITIES  ‘DE ABT’

Na mijn bezoek aan de Heilige Antonius Abtkerk zit mijn hoofd 
vol van al het schoons wat ik mocht bewonderen. Het idee dat je 
onder de gewelven hebt gelopen, hoort hoe de klokken worden 
opgedraaid, ik mocht het allemaal zien. Ik maak een groot com-
pliment aan alle vrijwilligers die zonder uitzondering met heel 
veel warmte, grote betrokkenheid en liefde voor “hun” kerk en 
de prachtige expositie alles heel geduldig hebben uitgelegd. 
Wat ben ik trots op deze mensen, die hun vrije dagen belange-
loos opofferen om dit prachtige resultaat te realiseren.
Leny

NIEUW BIJ  AMICITAS... PILATES

Altijd al benieuwd of Pilates iets voor je is?
Op donderdag 9 september zijn we gestart met 
deze les. Locatie: De Cour, grote zaal.  Tijd: 20.30 
tot 21.30 uur.
De eerste lessen zullen met name gericht zijn op 
de basisoefeningen en een goede techniek/houding 
hiervan.  Want een goed begin is het halve werk!!
Pilates, wel eens van gehoord, maar wat is 
het nou?

Pilates is een les voor iedereen. 
Het is een (rustige) bewegings-
vorm, waarbij je elke beweging 
start vanuit je core, op een adem-
haling. Het bewust bewegen van 
het lichaam en het aanspannen van 
de spieren zorgen voor een sterke 
romp, welke uiteindelijk zorgt voor 
een algehele verbetering van je li-
chaamshouding.
Interesse? Kom gerust langs om een les te ervaren!
Tot dan,  Jeanette

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, gezelligheid 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

SPORT
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SERENADE O.V.U. BIJ NIEUWE PRIESTERS

Bij plechtige en feestelijke gebeurtenissen in ons dorp kwam 
O.V.U. steeds een serenade brengen. Dat was ook zo bij een 
nieuwe priester. Na zijn priesterwijding, door de bisschop, deed 
hij zijn “Plechtige Eerste H. Mis” in de kerk van zijn geboorte-
dorp Wagenberg. Zo’n gebeurtenis trok altijd heel veel belang-
stelling en de fanfare speelde vrolijke muziek. 
Zeker 28 Wagenbergse jongens zijn priester geworden, diens 
namen staan vermeld in  Vlasselt-boekje 77 (1996) .
Op 27 juli 1936 deed Jac van  Alphen, zoon van smid Van Al-
phen, zijn eerste Mis. Dit werd vooraf in de krant bekendge-
maakt. 

In juli 1950 deed Chiel Rasenberg zijn eerste Mis. Na afloop 
van de kerkelijke plechtigheden kwam de fanfare bij het feest-
adres in de Onderdijk een serenade brengen. Meester Mouwen 
hield namens de hele bevolking en namens O.V.U. een toespraak. 
Zie hierover Vlasselt-boekje 132 (2011). 

In juni 1955 deed Piet Berende zijn eerste H. Mis met assisten-
tie van 3 Wagenbergse priesters: Cor de Leeuw, Chiel Rasen-
berg en Toon Scheermakers. Broer Anton Berende memoreert 
hierover in zijn ‘Familiegeschiedenis Berende’ het volgende: “De 
buurt had de straat (Hoevenseweg) schitterend versierd. De 

EN  TOEN GEBEURDE...
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sloot voor het huis was door de brandweer vol water gezet, 
zodat de waterlelies prachtig tot hun recht kwamen. Later op de 
middag werd Piet nogmaals geëerd voor ons huis. Het leek erop 
of het hele dorp was uitgelopen. Piet hield een toespraak waarin 
hij iedereen bedankte voor deze onvergetelijke dag.” 
Ikzelf kan me nog heel goed herinneren dat dit toen gebeurde 
met onze harmonie erbij.
De laatste Wagenbergse priester was Sjak Broeders uit de Pa-
rallelweg, die in juni 1965 in de Gummaruskerk zijn eerste Mis 
deed met daarbij de misdienaars Hop en mijn broer Walter. 
Johan van der Made

VAKANTIE  VOORBIJ…

En dan is de vakantieperiode alweer voorbij. De koffers zijn weer 
uitgepakt, alles is gewassen en ligt weer netjes in de kast en de 
caravan is terug naar de stalling. Iedereen heeft de accu goed op 
kunnen laden en is klaar voor de laatste periode van deze coalitie.  
De verkiezingen komen er aan en Lijst Harry Bakker maakt zich 
klaar om hierbij weer een goed resultaat te halen. Maar voor het 
zover is, staat er nog een aantal grote dossiers op de planning: 
de bypass Zoutendijk in Hooge Zwaluwe en de ombouw van de 
Bernarduskerk naar het sociaal cultureel dorpshart van Made 
om er maar een paar te noemen. Belangrijke zaken die de volle 
aandacht van Lijst Harry Bakker hebben.
De Schans in Terheijden
Maar ook de (verdere) ontwikkeling van de Schans in Terheijden 
staat nog op de agenda.  Achter de schermen wordt hard gewerkt 
om input van inwoners, oude en nieuwe ideeën en de afspraken 
uit het coalitieakkoord te verwerken tot een prachtig ontwerp. 
Een ontwerp wat recht doet aan de bijzondere plek die de 
Schans is, een ontwerp wat recht doet aan de historische waarde 
van deze plek en een ontwerp waar iedereen trots op kan zijn.  
Lijst Harry Bakker is het er echter helemaal niet mee eens dat 
dit proces zo 
lang (veel te 
lang!) duurt en 
heeft daarom 
opnieuw vra-
gen hierover 
gesteld aan 
het college. 
We gaan er-
van uit dat er 
snel een ant-
woord komt op deze vragen. 
We gaan er ook vanuit dat het ontwerp nog deze coalitieperio-
de door de raad goedgekeurd wordt en dat gestart wordt met 
de uitvoering. Lijst Harry Bakker blijft zich daar voor inzetten.
Verkiezingen 2022
In het campagneteam van Lijst Harry Bakker zijn we al druk be-
zig met de voorbereidingen voor de verkiezingen van de nieuwe 
gemeenteraad die volgend jaar maart weer gehouden worden. 
U komt Lijst Harry Bakker (net als altijd trouwens) de komende 
tijd weer op heel veel plekken en bij heel veel activiteiten tegen. 
Heeft u ideeën of plannen die we mee kunnen nemen in ons 
verkiezingsprogramma? Spreek ons aan of laat het ons weten via 
fractiesecretaris@lijstharrybakker.nl.
Riebert  Verheugen, Lijst Harry Bakker

POLITIEK
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VRIJWILLIGERSWERK

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. 
Fietsvrijwilligers voor de duofiets van Antonius Abt
Lekker fietsen en tegelijkertijd een bewoner blij maken? Word 
vrijwilliger op de duofiets bij Antonius Abt.
Antonius Abt is een woonzorgcentrum in Terheijden waar wo-
nen, zorg en welzijn bij elkaar komen. Het is een centrum waar 
mensen met een lichte tot zware en complexe zorgvraag samen 
kunnen wonen in gezellige appartementen, kleinschalige woon-
groepen en aanleunwoningen. 
Antonius Abt is op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden 
om samen met een bewoner even eropuit te trekken met de 
duofiets. Zo werk je tegelijkertijd aan je eigen gezondheid en die 
van een bewoner.  Je bent hierbij niet gebonden aan een vaste 
dag of tijdstip in de week.
Secretaris Agrarische Natuurvereniging Drimmelen &
Moerdijk (ANV)
Ben jij die secretaris met hart voor de lokale agrariër, natuurbe-
heer en verfraaiing van het landschap? 
ANV Drimmelen & Moerdijk is een vereniging voor alle boe-
ren, burgers en buitenlui die het buitengebied van de gemeente 
Drimmelen en Moerdijk een warm hart toedragen. De vereni-
ging organiseert projecten op het gebied van agrarisch en par-
ticulier natuurbeheer. 
De vereniging zoekt per direct een secretaris.  Als secretaris 
verricht je algemene secretariële werkzaamheden zoals het op-
stellen van de agenda voor vergaderingen, behandelen van in- en 
uitgaande post, het bijwonen en notuleren van overleggen, het 
bijhouden van de website enz.. Daarnaast heb je als secreta-
ris van de ANV de mooie uitdaging om een bijdrage te kunnen 
leveren aan projectaanvragen voor meer circulaire landbouw. 
Ook organiseer je als secretaris samen met de overige be-
stuursleden één keer per jaar een bijeenkomst voor alle leden 
en vrijwilligers.
Fietsende vrijwilligers uit alle kernen voor de Fietsers-
bond
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 Drimmelen denken zij mee hoe de leef-
omgeving in onze gemeente aantrekkelijker te maken voor alle 
fietsers. Bijvoorbeeld door het meekijken in plannen van de ge-

meente die invloed hebben op de fietsveiligheid en het fietsple-
zier 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.

PLATFORM SOCIALE ZEKERHEID 
DRIMMELEN 

Het Platform Sociale Ze-
kerheid Drimmelen is als 
groep actief meedenken-
de burgers altijd op zoek 

naar nieuwe leden voor het Platform… Onderstaande kan mis-
schien ook uw interesse wekken.
Het Platform is actief voor de inwoners van de gemeente Drim-
melen en denkt mee op het terrein van de Sociale Zekerheid. 
Ook landelijk blijven we zaken volgen via de media en de Koepel 
Adviesraden Sociaal Domein waar ervaringen en inspanningen 
worden gedeeld.  We streven daarbij naar oplossingen op korte 
termijn. 
Het Platform Sociale Zekerheid vergadert 1 x per 6 weken op 
maandag van 15.00 tot 17.00 uur. Daarnaast wordt er deelgeno-
men aan werkgroepen en vraagt de totale tijdsinvestering onge-
veer 8 uur per maand.
Hopelijk kunnen we de komende periode weer fysiek bij elkaar 
komen om de agendapunten te bespreken nadat we de laatste 
tijd slechts via de computer en telefonisch contact hebben ge-
had. 
Het afgelopen jaar heeft het PSZD zich, ondanks de corona-
maatregelen, actief ingezet om zaken betreffende werk en inko-
men zo goed mogelijk te behandelen.
*Het PSZD blijft het armoedebeleid, de bijstandsproblematiek 
en gemeentelijke schuldhulpverlening kritisch volgen en aan-
dacht vragen voor gezinnen met een laag inkomen en de financi-
ele gevolgen van de toeslagenaffaire en coronacrisis.
*Het PSZD heeft vragen gesteld over de nieuwe Wet Inburge-
ring per 1 januari 2022, vragen betreffende zaken verantwoor-
delijkheid opvang, onderwijs, huisvesting. Er zijn nog veel ondui-
delijkheden, ook over de financiering.
*Het PSZD betwijfelt het nut van voortbestaan van de website 
www.asd-drimmelen.nl die weinig bezoekers kent en de doel-
groep niet zal bereiken.
*Het PSZD heeft deelgenomen aan de digitale vergadering over 
inclusie binnen de gemeente Drimmelen, er is nog genoeg werk 
aan de winkel om iedereen in de gemeente mee te laten doen 
maar men is goed op weg…
*Leden van het WMO Platform en leden van het PSZD den-
ken mee over het thema laaggeletterdheid in de gemeente, gaan 
plannen opstellen om de groep die moeite heeft met lezen en 
schrijven bij te staan. Het belang van taalbuddies gericht op de 
arbeidssituatie wordt onderstreept.
*De informatievragen aan het college over de menselijke maat 
van aantallen en aanpak terugvordering uitkeringen en opleggen 
boetes sinds de invoering van de Participatiewet zijn besproken 
en mondeling toegelicht. Beleid en standpunten hieromtrent zijn 
gedeeld maar zullen op enkele onderdelen blijven verschillen. 
*De werkgroep Jeugd wordt van advies voorzien en men deelt 
de noodzaak dat jongeren van de praktijkschool na schoolbe-
eindiging in een werkproject bv van MIDZUID worden op-
genomen. Men vraagt zich af of de zorginstellingen in de re-
gio gefinancierd worden met een kostendekkend tarief en of 
onderzoek nodig is naar onterechte declaraties in de zorg. 
*Stichting Metwerk, netwerk van werkgevers, organisaties en 

VAN  ALLES  WAT
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UWV zet zich in om zoveel mogelijk mensen, ook statushou-
ders, aan het werk te krijgen in West-Brabant. Leden van het 
Platform zullen de evaluatie van het project in regio Oosterhout 
bijwonen.
Interesse om ook deel te nemen aan het Platform SZD? Neem 
contact op met de voorzitter van het PSZD, de heer B. Nauta 
via telefoonnummer 06 48936745 of emailadres bobnauta@
ziggo.nl.

VOEL JE GOED!  VAN START 
Gezonder eten en bewegen

Op maandag 6 september jl. gingen zes 
gemotiveerde deelnemers uit de gemeen-
te Drimmelen van start met het project 
Voel je goed! Wethouder Jürgen Vissers 
gaf het startsein. Samen maakten de deelnemers de lesmappen 
in orde en werden de eerste oefeningen gedaan! 
Voel je goed! is een samenwerking tussen Surplus, het Taalhuis 
en een diëtist om volwassenen te ondersteunen gezonder te 
leven. Voor mensen die moeite hebben met taal is het vaak las-
tig informatie over gezonde voeding te vinden en te begrijpen. 
Of om informatie toe te kunnen passen in hun dagelijkse le-
ven. Daar komt bij dat zorgverleners vaak niet vragen of iemand 

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! is een initiatief van Stichting Lezen en Schrijven en 
wordt uitgevoerd door Surplus. Lokaal projectleider Femke Sel-
ders: “Op donderdag 30 september start er nog een groep en 
daar zijn nog plekken vrij! Aanmelden kan door te bellen naar 06 
23067360 of stuur een e-mail naar Femke.Selders@surplus.nl.”
Voel je goed!
Voel je goed! ondersteunt volwassen laaggeletterden om gezon-
der te leven. Dit project is onderdeel van ondersteuningspro-
gramma Taal voor het Leven. Dit programma helpt gemeenten 
en organisaties die aan de slag willen met de aanpak van laagge-
letterdheid, wordt aangeboden door Stichting Lezen & Schrijven 
en gefinancierd door de Rijksoverheid. De aanpak bestaat uit 20 
bijeenkomsten, 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 

vervolg op bladzijde 13
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1. Susan de Smit, 2. Wilma Gommeren, 
3. Tonny van Geel, 4. Elly Bloemendaal,
5. Frans Snoeren, 6. Nettie van Gils, 
7. Cor Franken, 8. Maurice Schalks,

9. Lianne Bolder, 10. Jeanne Verstrae-
ten, 11. Shu-kwan Man, 12. Peter Cou-
weleers, 13. Heddie van Oosterhout, 

14. Inge de Rooij, 15. Germaine Fabrie

De kleine foto voorop 
is van Toos van Boxsel
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Iedereen kan te maken krijgen met eenzaamheid, 
zelf of in je omgeving. De werkgroep ‘Eenzaamheid 
gemeente Drimmelen’ zet zich daarom actief in om 
eenzaamheid bespreekbaar te maken, te voorkomen 
en tegen te gaan. 

Hoe kun je meedoen?
De werkgroep stelt voor iedereen een canvasdoekje beschikbaar. 

Dit canvasdoekje kun je gebruiken om met het thema eenzaamheid 

aan de slag te gaan, het onderwerp bespreekbaar te maken, 

mensen te steunen, of jouw gevoelens hierover met anderen te 

delen.

Denk dan bijvoorbeeld aan:

• Wat roept ‘eenzaamheid’ bij je op?

• Wat kun je zelf doen tegen eenzaamheid  

(van jezelf en/of bij anderen)?

D R I M M E L E N S E  A C T I E 

‘Een tegen Eenzaamheid 2021’
Iedereen mag meedoen met een persoonlijk canvasdoekje! 

Schrijf, knutsel of schilder jij ook mee?

Schrijf, schilder en/of knutsel mee 
Op het canvasdoekje kun je schrijven, schilderen en/of 
knutselen. Geef je doekje daarna bij de start van de Week 
tegen Eenzaamheid (30 september) een mooi plekje voor 
je raam (t/m 24 oktober 2021) en steun hiermee iedereen 
die zich eenzaam voelt. Zo ontstaat de Drimmelense actie 
‘Een tegen Eenzaamheid 2021’: verspreid door de hele 
gemeente en voor iedereen te bezichtigen. Want: een 
klein gebaar kan het verschil maken! 

Belangrijke data:
• Canvasdoekjes beschikbaar vanaf 9 september
• Geef het doekje een mooi plekje achter je raam van 

30 september t/m 24 oktober 2021.

De werkgroep ‘Eenzaamheid gemeente Drimmelen’ 
bestaat o.a. uit: SWO Drimmelen, gemeente Drimmelen, 
De Wijngaerd, Geriafit, KDOB, Theek 5, GGD West-Brabant, 
Zinvol centrum voor levensvragen en Surplus. 

Ophaallocaties 
Je kunt vanaf 9 september 2021 een canvasdoekje 
ophalen bij diverse locaties in onze gemeente: 

Made
- Albert Heijn (servicebalie)
- Gemeentehuis
- SWO 
- Theek5

Terheijden
-  Huiskamer (oude pastorie 
van het Antoniusabt)

- De Cour 

Lage Zwaluwe
- Huiskamer Ganshoek
- Jumbo (servicebalie)

Hooge Zwaluwe
- Mark’s Dagwinkel

Wagenberg
-  Bakkerij Leon van 
Dongen 

Drimmelen
- Ons Dorpshuys

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp ook op: 
www.eentegeneenzaamheid.nl
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bewegen, culturele aspecten, communicatie met de diëtist en 
huisarts en vervolglessen in taal of andere basisvaardigheden. 
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. 

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drim-
melen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijn-
werpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling 
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl. 
Kermis  Terheijden

Harmonie Terheijden organiseerde dit jaar opnieuw de kermis 
voor het dorp. En dit jaar mocht het doorgaan en wel op een an-
dere en unieke locatie. De Kleine Schans werd gekozen, omdat 
een afgebakend terrein makkelijker coronaproof is in te richten. 
De slagwerkgroep opende op zondag de kermis, die duurde tot 
en met dinsdag.  Vanwege de maatregelen konden er helaas maar 
250 mensen tegelijkertijd toegelaten worden, maar dat kon de 
pret niet drukken. Ook van onze kant complimenteren we de 
harmonie en de vele vrijwilligers, die de kermis dit jaar mogelijk 
maakten.

Dorpsgericht Werken 
Iedere maand kunt u kijken naar onze rubriek Dorpsgericht 
werken. Dorpsgericht werken gaat om het bevorderen van 
leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid. Coördinator 
Lilian Lambrechts zal u in deze rubriek voorzien van informa-

tie over actuele zaken die 
hiermee samenhangen. Dit 
keer heeft zij een gesprek 
met Benjamin van Wanrooij, 
buurtsportcoach Surplus. Hij 
vertelt meer over de moge-
lijkheid om financiële onder-

steuning te krijgen als u mee wilt doen aan sport of culturele 
activiteiten, terwijl uw beurs dat niet toelaat. 
Summer Sports Week Made
In de laatste week van de va-
kantie konden de kinderen 
in Made weer volop genie-
ten van de Summer Sports 
Week. En dat is te zien, want 
het plezier spat er vanaf.   
Ook dit jaar had de organisa-
tie er weer alles aan gedaan 
om een onvergetelijke week 
neer te zetten. Er waren veel 
verschillende activiteiten voor de kinderen van groep 5, 6, 7 en 
8 van de basisschool georganiseerd. Ook Omroep Drimmelen 
was er te vinden. De kinderen genoten volop en maakten weer 
veel nieuwe vrienden. Aan de kinderen zal het niet liggen:  Vol-
gend jaar weer!
Omroep Drimmelen Kids – Milan in gesprek met Leen 
ten Haaf over WO II
Milan van Gils, lid van Omroep 
Drimmelen Kids, is erg geïn-
teresseerd in geschiedenis en 
in het bijzonder in de Twee-
de Wereldoorlog. Hij vroeg 
daarom aan Leen ten Haaf van 
Heemkundekring Zwaluws 
Erfgoed om hem daar wat 
meer over te vertellen. Het 
werd een boeiend gesprek bij het Liniecrossers Monument in 
Lage Zwaluwe. Ze waren het allebei over één ding eens: het is 
belangrijk om de herinnering levend te houden.
Artiest van de maand
Voor het eerst kent nu ook de afdeling tv van Omroep Drimme-
len een rubriek ‘Artiest van de maand’. In september is de keus 
op het duo Zus gevallen.  Het duo bestaat uit de zusjes Bo en 
Kiki, die al enkele jaren samen op het podium staan. Deze week 
een 3e clip van dit duo in onze uitzending.
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.
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NIEUWS UIT HET OVERLEG
van het Wmo-Platform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drim-
melen adviseert het college 
van burgemeester en wet-
houders over het beleid 

rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). 
Wmo-Platformleden (even voorstellen)
Johan Broos (jcabroos@planet.nl): Sinds 2011 ben ik lid van het 
Wmo-Platform Drimmelen. Mijn achtergrond is het onderwijs 
en ik ben erg betrokken bij de problematiek van laag-geletterd-
heid, de jeugd en de toegankelijkheid voor alle inwoners.   Als  
Adviesraad Sociaal Domein geven we gevraagd en ongevraagd 
advies aan B&W.
Participatie
Gemeenten willen inwoners betrekken bij hun beleid… maar 
te vaak eindigt dit deelnemen (=participatie) in een teleurstel-
ling. Inwoners moeten kunnen begrijpen waarom zij worden 
gevraagd. Bovendien moet duidelijk zijn welke invloed men kan 
hebben op een besluit. Het Platform wil graag bijdragen aan een 
goede communicatie en doet daar ook voorstellen voor.
Ouder dan 65+? Hoe wil je wonen in de toekomst?
Wonen is een punt van zorg voor het Platform. We lezen het 
rapport over woningbehoefte in Drimmelen en lezen: er zijn lan-
gere wachttijden en te weinig woningen voor senioren en jonge-
ren/starters. Dit betreft zowel huur als koop. Het gaat om heel 
andere problemen dan enkele jaren geleden. Het prijsniveau in 
de koopsector is zo hoog dat veel starters, mede door striktere 
leennormen, achter het net vissen. Ook voor middeninkomens 
zijn de mogelijkheden op de woningmarkt verminderd door een 
combinatie van woonbeleid en economische omstandigheden. 
Ouderen moeten dat steeds vaker zelf organiseren, vanuit een 
zelfstandige woonsituatie. Vanzelfsprekend is dat niet: woningen 
zijn niet altijd levensloopbestendig.  Voorzieningen zijn niet altijd 
aanwezig in de eigen woonomgeving. Ouderen gaan vaak te laat 
nadenken over: Kan ik in mijn huidige woning blijven wonen, ook 
als ik hulpbehoevend word? Het bouwen van woningen is het 
beste, maar bij veel  huishoudens is het inkomen echter zo laag, 
dat zelfs zeer goedkope woningen nog te duur zijn. 
Het Platform, met begrip voor de woningproblematiek (bv. dat 
de gemeente weinig eigen grond bezit), bespreekt mogelijkhe-
den om “pijnpunten” aan te pakken.  
Rookvrije gemeente
In de raadsbrief van mei 2020 spreekt de 
gemeente een aantal beleidsvoornemens 
uit voor dit onderwerp. Dit betreft bv. on-
dersteuning bij het stoppen met roken, aan-
sluiten bij de Alliantie Nederland Rookvrij, 
Rookvrijbeleid bij het verstrekken van sub-
sidies en beleid opnemen in de omgevingsvisie. Het Platform 
vraagt zich af,  gezien het belang van dit onderwerp, hoe het 
hiermee staat. 
Week tegen Eenzaamheid
Van 30 september t/m 7 oktober vindt de Week tegen Een-
zaamheid plaats. Vragen zijn dan: Hoe stel je eenzaamheid vast? 
Hoe kun je ouderen helpen om zich minder eenzaam te voelen? 
Ook Drimmelen besteedt hier extra aandacht aan. Er is voor 
iedereen een canvasdoekje beschikbaar. Dit canvasdoekje kun je 
gebruiken om met het thema eenzaamheid aan de slag te gaan, 
het onderwerp bespreekbaar te maken.
Vragen of opmerkingen over deze informatie?
Reageren kan via email: jcabroos@planet.nl, tel.: 06 51055721, 
website: www.wmoplatformdrimmelen.nl.

FOTO  VAN DE MAAND

Dit is de foto van de maand september van 
fotoclub Dinasa. 
De fotograaf is Peter Koolen.

DE BIBLIOTHEEK BRENGT SAMEN
Eén tegen Eenzaamheid

Voor elkaar en met elkaar
Tijdens de ‘Week tegen Eenzaamheid’ van 30 sep-
tember tot en met 7 oktober verwelkomt Theek 
5 Drimmelen alle inwoners van de gemeente 
Drimmelen die net wat meer behoefte hebben 
aan sociaal contact heel graag in de bieb! De bibli-
otheek is een neutrale en gezellige ontmoetings-
plek voor iedereen, ook als je geen lid bent. 
Bij ons ben je trouwens altijd welkom, maar in de 
‘Week tegen Eenzaamheid’ doen we dit niet al-
leen,  maar samen! Samen met o.a. de verzorgingstehuizen, wijk-
verpleegkundigen, Surplus, SWO Drimmelen, gemeente Drim-
melen, GGD West-Brabant en het liefst ook samen met jou!
In deze periode maken we je bekend met verschillende dien-
sten en materialen van Theek 5, zoals onze mooie service 
de ‘Bibliotheek aan huis’. Deze is speciaal voor mensen die 
zelf niet meer in staat zijn om naar de bibliotheek te komen. 

Of vind jij het leuk om 
voor te lezen of voorge-
lezen te worden? Word 
dan actief als Vertelma-
tje en deel verhalen via 
de Voorleestelefoon met 
andere bewoners van de 
gemeente Drimmelen. 
Neem zeker contact met 
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ons op als je interesse gewekt 
is voor één van deze diensten.
Maar je kunt ook gezellig langs-
komen in de bieb en aan onze 
leestafel een krantje of prach-
tig tijdschrift lezen. De leestafel 
is er voor iedereen, leden en 
niet-leden van de bibliotheek. 
Het is een plek voor ontmoe-
ting, waar verhalen worden 
gedeeld en informatie wordt 
opgedaan onder het genot van 
een lekkere en gratis kop kof-
fie.
Of sluit aan bij één van onze 
vele cursussen en workshops. Zo ontmoet je bij de bibliotheek 
nieuwe mensen met dezelfde interesses uit je eigen gemeente!
Meer weten of meedoen? 
Kijk voor meer informatie op onze website www.theek5.nl of 
kom langs in een van onze vestigingen; onze medewerkers infor-
meren je graag!
Tot ziens bij Theek 5!

SENIORWEB BESTAAT 25 JAAR 

SeniorWeb is 
een landelijke 
vereniging met 
150.000 leden, 
425 leslocaties en 3.000 vrijwilligers. 
Eén van de leslocaties is een samenwerking tussen SeniorWeb 
Terheijden met Surplus Welzijn.  U kunt daar, in de huiskamer 
van Surplus Welzijn (de voormalige pastorie) aan de Hoofdstraat 
2 in Terheijden, iedere dinsdagmiddag terecht met vragen over 
of problemen met uw smartphone, tablet, laptop/pc, e-reader 
(o.a. het lenen van e-books bij de bibliotheek), omgaan met de 
digitale wereld/overheid (zoals bv. DigiD), veilig internetten, het 
instellen van de CoronaCheck-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 
apparatuur mee en vergeet de snoeren niet. 
Het gratis (ook voor niet-leden) spreekuur is iedere dinsdag van 
13.30 tot 15.30 uur. Een afspraak is niet nodig.  
Vanwege het 25-jarig jubileum maken bezoekers van dit spreek-
uur kans op een waardebon van een jaar lang vrijblijvend lid van 
SeniorWeb.
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. 

POPKOOR SWITCH BLIJ OM WEER TE 
MOGEN REPETEREN!

Na een heerlijke vakantie-
periode zijn we met veel 
plezier weer begonnen 
met zingen. Op woens-
dag 8 september was de 
eerste repetitie en zijn we 
gestart op onze nieuwe locatie in Cultureel Centrum Plexat in 
Wagenberg.
Gelukkig hebben we door de versoepelingen vanaf eind juni 
onze repetities weer kunnen hervatten en hebben we nog een 
paar keer voor de zomervakantie lekker kunnen zingen. En wat 



17Rondom de Toren 2021

was het heerlijk om elkaar weer te zien en samen mooie liedjes 
te zingen onder de bezielende leiding van Niels Loose. Het was 
natuurlijk ook best weer even wennen nadat het een langere tijd 
niet meer mocht vanwege alle coronamaatregelen. 
We hebben goede hoop dat de maatschappij weer stapje voor 
stapje richting ‘normaal’ gaat. En met veel zin en plezier zijn we 
op 8 september voorzichtig weer begonnen om het zingen weer 
op te pakken op de vertrouwde woensdagavonden. 

Uiteraard nemen we de coronamaatregelen in acht en doen we 
een beroep op de verantwoordelijkheid van de leden. Daarnaast 
vragen we de niet volledig gevaccineerde leden om voorafgaand 
aan de repetities thuis een zelftest te doen om het voor elkaar 
zo veilig mogelijk te maken.
Nadat we vorig jaar vanwege corona tijdelijk naar dansschool 
Fuse zijn uitgeweken, waar we eigenaresse Femke heel dankbaar 
voor zijn, verhuizen we nu naar een mooie nieuwe plek bij 
Plexat in Wagenberg. De repetities zullen, zeker in het begin, in 
het teken staan van het ophalen van bekend repertoire,  maar 
we gaan ook weer starten met het instuderen van nieuwe num-
mers die al een tijdje op de plank liggen. En wie weet kunnen 
we dan over een tijdje weer van ons laten horen tijdens een 
optreden. 
Maar het doel voor nu is met veel plezier weer lekker zingen! 
Zin om ook te gaan zingen? Kom dan een keertje vrijblijvend 
‘proeven’ en zing met ons mee! Meer informatie lees je op onze 
website www.popkoorswitchterheijden.com.

KINDCENTRUM  JIJ

Basisschool de Windhoek en 
kinderopvang Eskadee/Kibeo 
vormen samen een Integraal 
Kindcentrum (IKC) en gaan 
verder onder de naam ‘Kind-
centrum Jij’.  Op 6 september 
is het nieuwe Kindcentrum 
geopend. De basisschool is 
na de zomervakantie gestart 
met de nieuwe naam en per 
1 januari 2022 wordt de 
naam ook doorgevoerd op 
de vestiging van Kibeo.

GESLAAGDE  ZOMERSCHOOL IN 
GEMEENTE DRIMMELEN

Tijdens de zomervakantie konden peu-
ters blijven leren en ontdekken bij Kibeo 
en Eskadee! Dit jaar is er in de zomer op 
een aantal van de Eskadee-vestigingen de 

zomerschool gestart, speciaal voor kinderen die naar de peuter-
groep gaan met een indicatie van het consultatiebureau (VVE-in-
dicatie). De kinderen konden daardoor tijdens de zomervakan-
tie samen met hun vriendjes spelenderwijs blijven oefenen met 
woordjes, taal en beginnend rekenen!
Dankzij de zomerschool is het voor de peuters een stuk mak-
kelijker om na de zomervakantie weer in het ritme te komen. 
Samen met pop Puk gingen de peuters aan de slag met het leuke 
en leerzame VVE-thema ‘Puk in de zomer’. In het thema kwamen 
verschillende activiteiten aan bod, waarbij er spelenderwijs ge-
werkt werd aan de ontwikkeling van de peuters. 
Ineke, pedagogisch medewerker bij Eskadee, heeft al ruim 12,5 
jaar ervaring in de kinderopvang. Ineke is enthousiast over de 
zomerschool en heeft de zomerschool als een verrijking erva-
ren: “Een schot in de roos voor de peuters en ouders. Ouders 
konden bij het halen van hun peuter zelf zien wat ze aan het 
doen waren. Ook was het voor de peuters erg leuk dat ze hier-
door tijdens de zomervakantie konden blijven spelen met hun 
vriendjes en vriendinnetjes van de peutergroep.” 

Zomerschool mede mogelijk door gemeente Drimmelen
Vorig jaar is bij een aantal kinderopvangorganisaties al een start 
gemaakt met de zomerschool. De overheid en diverse gemeen-
ten hebben toen in verband met de coronacrisis extra subsidie 
beschikbaar gesteld. Dit jaar werd ook door gemeente Drim-
melen een subsidie beschikbaar gesteld. Hierdoor konden Ki-
beo en Eskadee de zomerschool aanbieden en de peuters extra 
ondersteunen in hun ontwikkeling.
Over Kibeo
Kibeo is een kinderopvangorganisatie in Zuid-
west-Nederland waar kwaliteit, de ontwikke-
ling van kinderen en het ondersteunen van ou-
ders voorop staat. Onze medewerkers werken 
elke dag met veel plezier op de 150 vestigingen 
verspreid over Zeeland, Goeree-Overflakkee, 
de Hoeksche Waard, West-Brabant en Barendrecht. Sinds 1 mei 
maakt Eskadee onderdeel uit van Kibeo, vanaf 1 januari 2022 zal 
Eskadee Kibeo heten.

TERUGBLIK
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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 25 september 19.00 uur: Eucharistieviering. Extra 
collecte Zonnebloemafdelingen VHP.  Voorganger: pastoor R. van 
Bronswijk. Zang:  Anthony Singers.
Zaterdag 2 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorgan-
ger: pastoor R. van Bronswijk. Zang: dhr. H. Vergouwen. Orgel: 
dhr. J. van Opdorp.
Mededelingen
Zaterdag 25 september is de laatste zaterdag dat zaal “De 
Abt” van 13.00 tot 16.30 uur geopend is voor rondleidingen en 
exposities. 
Enkele veranderingen
Bij binnenkomst wordt u gevraagd naam en telefoonnummer 
op te schrijven en uw handen te ontsmetten. Mondkapje is niet 
meer noodzakelijk. De 1,5 m. afstand is niet meer verplicht. Ko-
ren mogen met max. 12 personen zingen. Kom niet naar de 
viering bij gezondheidsklachten. Geef elkaar geen hand. Indien 
er communie wordt uitgereikt, gaat dit veilig. In afwachting van 
de richtlijnen van het bisdom worden de regels voorlopig ge-
handhaafd.
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.
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 parochiekan-
toor, Markstraat 2, 
4844 CR Terheijden, 
telefoonnummer
076 5931216 of via 
het e-mailadres 
terheijden@naarde-
kerk.nl. U bent van 
harte welkom.

KERKEN

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

info@harmonieterheijden.nl
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GEMEENTE DRIMMELEN SCHRIJFT HET 
HELDERST IN  WEST-BRABANT!

Op 10 september gingen verschillende 
West-Brabantse gemeenten de strijd met el-
kaar aan. Wie gebruikt de helderste taal en 
weet het meest over laaggeletterdheid? De 
winnaar is gemeente Drimmelen!
Gemeente Drimmelen wint Taalbokaal
Tijdens de Taalstrijd Regio-West Brabant 

streden verschillende gemeenten om de Taalbokaal.  Teams her-
schreven met kritische blik een ambtelijke brief en leerden meer 
over laaggeletterdheid tijdens de quiz. Ook werden ambtelijke, 
moeilijke woorden onder de loep genomen. En hoe herken je 
laaggeletterdheid? De deelnemers werden getest.
Vier juryleden beoordeelden de teams. Hun ervaring als docent, 
Taalmaatje, regio accountmanager Lezen en Schrijven en taal-
ambassadeur kwam goed van pas en leverde bruikbare tips op 
voor de aanwezigen.
Gemeente Drimmelen kwam als winnaar uit de bus!
De jury prees het team uit Drimmelen, omdat zij in elke ronde 
goed scoorden. Enkele andere teams blonken uit in één van de 
rondes. Maar Drimmelen wist bij elk onderdeel steevast bij de 
top te horen.

De wethouder 
van de winnende 
gemeente,  Jūrgen 
Vissers, nam met 
zijn team de Taal-
bokaal West-Bra-
bant in ontvangst: 
“De ervaringen 
die de juryleden 
met ons deelden, 
en de tips die zij 

ons gaven leren ons allemaal dat aandacht voor laaggeletterd-
heid erg nodig is en dat we met Helder Taal mensen helpen. Ik 
ben trots op mijn team. Zij hebben met hun kennis getoond dat 
we op de goede weg zijn!”
Dromen, durven, doen!
Veertien gemeenten werken samen aan een regionale aanpak 
laaggeletterdheid: Dromen, Durven, Doen! In de gemeenten zijn 
cursussen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, 
rekenen of digitale vaardigheden. Ook gaan de gemeenten zelf 
aan de slag. Onder andere met heldere taal. 
Week van Lezen en Schrijven
Volgens Stichting Lezen en Schrijven hebben 2,5 miljoen Ne-
derlanders moeite met lezen en schrijven. Tijdens de Week van 
Lezen en Schrijven vragen verschillende organisaties hier aan-
dacht voor. De Taalstrijd is een manier om gemeenten bewust 
te maken van laaggeletterdheid en de noodzaak eenvoudig te 
communiceren. 
Wat kan jij doen?
Vermoed je dat iemand laaggeletterd is? De site www.lezenen-
schrijven.nl en het netwerk Taal West-Brabant geven de volgen-
de tips:
• Ga het gesprek aan.
• Zeg dat iemand niet de enige is.
• Zeg dat er altijd nog te leren valt.
• Verwijs door naar het Digi-Taalhuis of Taalpunt in jouw buurt. 
Of bel naar het gratis landelijk nummer 0800 023 44 44.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.taalwestbrabant.nl en 

blijf op de hoogte!
Benieuwd wat de Taalhuizen 
voor jou kunnen betekenen? 
Vragen over laaggeletterd-
heid, workshops en opleidingen? Of wil jij je melden als vrijwilli-
ger? Mail dan naar info@taalwestbrabant.nl!

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Ruimte voor de natuur in de bermen: maaien

We hebben u de afgelopen 
maanden verteld dat we de 
natuur meer ruimte geven in 
onze bermen. Hierdoor krij-
gen plant- en diersoorten 
meer ruimte (biodiversiteit). 
U hebt dit misschien ge-
merkt aan de verscheiden-

heid aan bloemen en grassen die te zien was in de bermen. Het 
komt erop neer dat we tot september de bermen niet maaiden, 
behalve op plekken waar dat nodig was vanwege de verkeers-
veiligheid. 
Nu de meeste bloemen uitgebloeid zijn, gaan we de bermen 
maaien. Dat doen we ook anders dan voorheen. De aannemer 
laat, waar dat kan, aan één kant van de weg 25% staan, zodat 
insecten hier kunnen overwinteren. Meestal is dit een strook 
aan de slootkant. Ook anders dan anders is dat de aannemer 
het maaisel niet meteen opruimt. Het maaisel blijft enkele dagen 
liggen zodat beestjes een veilig heenkomen kunnen zoeken.  
De verkeersveiligheid staat steeds voorop bij de nieuwe manier 
van maaien. Als u meent dat er verkeersgevaar is door (niet) 
maaien, geef dat dan door via het meldpunt.  In het najaar wordt 
de nieuwe manier van werken geëvalueerd.
CJG start Rots en Water-trainingen

Begin oktober start het CJG 
Drimmelen Geertruidenberg 
de weerbaarheidstraining 
Rots en Water met 2 nieu-
we groepen. Voor de groep 
kinderen uit 2009-2010 zijn 
nog enkele plaatsen beschik-
baar. Aanmelden kan via 0162 
690120.  De groep voor kin-

deren uit 2011-2012 zit vol.
Als ouder wil je graag dat jouw kind sterk in zijn schoenen staat 
en zelfverzekerd is. Dat hij of zij op een goede manier voor 
zichzelf leert opkomen. Rots en Water kan daarbij helpen. Deze 
training is een weerbaarheidstraining die spelenderwijs het zelf-
vertrouwen en de sociale vaardigheden van jouw kind vergroot.
Sommige kinderen worden gepest, vertonen meeloopgedrag of 
gaan veel te vaak hun grens over. Speciaal voor deze kinderen 
organiseren wij de training Rots en Water. 
Met spel en actieve oefeningen leren we de kinderen sociale en 
communicatieve vaardigheden. We leren ze op de juiste manier 
in actie komen tijdens een ruzie- of probleemsituatie. Hiermee 
willen we sociale problemen voorkomen en verminderen. Denk 
hierbij aan pesten, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrij-
dend gedrag.
We geven de trainingen in 
Made en Raamsdonksveer. 
Kijk voor meer informatie 
over data en tijden op www.
cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/voor-ouders/rots-en-water.

GEMEENTE
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Gratis bibliotheekabonnement voor inwoners met een 
laag inkomen

Uzelf blijven ontwikkelen 
door te lezen, schrijven en 
(bij)leren is belangrijk. Door 
dat te (blijven) doen kunt u 
uw dromen uit laten komen. 
Zodat u bijvoorbeeld de 
(klein)kinderen kunt helpen 
met hun huiswerk, uw droom-

baan kunt krijgen en geen belangrijke informatie mist. Bibliothe-
ken hebben een breed aanbod en staan voor u klaar om u hierbij 
te ondersteunen.  
Maar wat als u het financieel niet breed hebt en geen abonne-
ment van de bieb kunt betalen? Speciaal daarvoor bieden de 
gemeente Drimmelen en Theek 5 een gratis bibliotheekabon-
nement voor volwassen inwoners met een minimum inkomen. 
Als u de kwijtscheldingsbrief van de gemeentelijke belastingen 
laat zien bij Theek 5, kunt u een gratis jaarabonnement krijgen.
Persoonlijke ervaring van een inwoner: “Wat fijn dat het biblio-
theekabonnement nu gratis is voor mij. Voorheen was ik ook lid 
van Theek 5 maar dan moest ik op iets anders bezuinigen om lid 
te kunnen blijven.”
Meer weten? Bezoek of neem contact op met de Theek 5 loca-
tie bij u in de buurt (Lage Zwaluwe, Made of Terheijden).
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Lageweg 13 (4844 AG) (W-2021-0526): Het kappen 
van een boom. Ingekomen d.d. 29-08-2021.
Wagenberg, Brandestraat 12 (4845 PH) (W-2021-0527): Het 
kappen van een boom. Ingekomen d.d. 30-08-2021.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, ’t Gezaaid 23 (bouwperceel 37) (De Weelde) (4844 
DE) (W-2021-0445): Het oprichten van één woning én het aan-
leggen van een in-/uitrit. Besluitdatum: 02-09-2021.
Bekendmaking reserveren parkeerplaatsen t.b.v. opla-
den elektrische voertuigen
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat zij het volgende besluit hebben genomen:
Het aanwijzen van parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor 
het opladen van elektrische voertuigen door het plaatsen van 
bord E04 van Bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met een 
onderbord met de tekst ‘alleen opladen elektrische voertuigen’ 
en een pijl richting het gereserveerde vak op o.a. de volgende 
locaties:
* Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Zeggelaan 5 op het 
parkeerterrein van de Jumbo, 4844 SB Terheijden
* Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Zeggelaan 37, 4844 
SB  Terheijden
* Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Ruitersvaartseweg 36, 
4844 PJ  Terheijden
In het begin wordt er één parkeerplek ingericht, en bij veel ge-
bruik(ers) wordt de tweede parkeerplaats ook ingericht voor 
het opladen van elektrische voertuigen. Op dit besluit is de be-
zwaarschriftenprocedure van toepassing.
DORPSGERICHT  WERKEN

Dorpsgericht werken gaat om het 
bevorderen van leefbaarheid, vei-
ligheid en sociale betrokkenheid. 

Hiervoor werkt de coördinator Dorpsgericht werken samen 
met bewoners, woningcorporaties, politie en straathoekwerker. 
Wilt u ook bijdragen? Neem dan contact op met Lilian Lam-
brechts via 140162 of llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar 
ook volgen via twitter: @LilianDrimmelen.  

GGD-PRIKBUS KOMT NAAR MADE, LAGE 
ZWALUWE EN  TERHEIJDEN

Is het er nog niet van gekomen om je te laten vaccineren tegen 
corona? Of heb je nog vragen over de vaccinatie? Op woens-
dag 22 september staat de coronaprikbus van de GGD in Made 
(Raadhuisplein), op donderdag 23 september in Terheijden 
(Dorpsplein) en op vrijdag de 24e in Lage Zwaluwe (Jumbo). 
Je kunt hier tussen 10.00 en 19.00 uur terecht voor je eerste 
vaccinatie. “Wie nog geen prik heeft gehaald, kan hem hier krij-
gen, zonder afspraak,” zegt burgemeester Gert de Kok over de 
prikbus. “Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe normaler we 
weer met elkaar kunnen samenleven.” 
Al afspraak gemaakt?
De bus is een aanvulling op de bestaande vaccinatielocaties, 
geen vervanging daarvan. Mensen met een bestaande vaccina-
tie-afspraak bij een reguliere locatie worden niet in de prikbus 
gevaccineerd. Ook niet wanneer je de afspraak (voor je tweede 
vaccinatie) hebt laten vervallen.
Vrijwillige vaccinatie
Ben je 12 jaar of ouder en wil je een vrijwillige vaccinatie met 
het Janssen- of Pfizer-vaccin? Je bent van harte welkom! Je hoeft 
hiervoor géén afspraak te maken. Let op: neem je legitimatie-
bewijs mee. Ben jij niet in het bezit van een geldig legitimatie-
bewijs? Kom dan zonder.  Samen zoeken we naar een passende 
oplossing.
Heb je een vraag over het vaccineren tegen corona? Ook daar-
voor kun je 
bij de prik-
bus terecht. 
De artsen en 
verpleegkun-
digen van de 
GGD staan 
voor je klaar 
met ant-
woorden. 
Overzicht data, locaties en tijdstippen van de prikbus:
- woensdag 22 sept. Made, Raadhuisplein, van 10 tot 19 uur
- donderdag 23 sept. Terheijden, Dorpsplein, van 10 tot 19 uur
- vrijdag 24 sept. Lage Zwaluwe, Jumbo, van 10 tot 19 uur
Kijk voor tourplanning en antwoorden op meest gestelde vra-
gen op www.ggdwestbrabant.nl/coronavirus/coronavaccinatie/
coronavaccinatie-in-de-wijk.

KERMIS IN MADE GAAT DOOR!

De afgelopen tijd heeft de gemeente Drimmelen hard gewerkt 
om de puzzel compleet te krijgen, maar het is gelukt: de ker-
mis in Made gaat door!  Van 24 t/m 28 september 2021 is de 
bruisende kermis weer in het centrum van het dorp te vinden. 
Vanwege de coronamaatregelen gelden er enkel op vrijdag 24 
september nog wel extra regels op het gehele kermisterrein. 
De rest van de kermisdagen vervallen die voor het openbare 
deel van de kermis, maar dan gelden wel de regels van de Rijks-
overheid met betrekking tot toegangsbewijzen voor de horeca. 
Wethouder Lieke Schuitmaker: “We weten hoe belangrijk de 
traditie van de kermis in Made is.  Die kermis bestaat al meer 
dan 200 jaar en jong en oud kijkt er altijd enorm naar uit. Daar-
om hebben we alles op alles gezet om het dit jaar, na een jaar 
van afwezigheid door corona, weer te kunnen organiseren. Het 
was nog wel even puzzelen, maar ik vind het geweldig dat het 
in elk geval door kan gaan. Ik wens iedereen heel veel kermis-
plezier toe!”



22 jaargang 44 nummer 1067

Kermis in coronatijd
Bij de voorbereidingen brachten de coronaregels de nodige uit-
dagingen voor de gemeente met zich mee. Maar de inzet is altijd 
geweest om de kermis door te laten gaan. De kermis in Made 
ziet er nu vanwege corona als volgt uit:
• Vrijdag 24 september 2021:  open van 16.00 tot 23.00 uur
Op vrijdag gelden de huidige coronamaatregelen nog. Dat bete-
kent dat er maximaal 1200 bezoekers tegelijkertijd op de ker-
mis mogen zijn, de bezoekers 1,5 m afstand van elkaar moeten 
houden en er één vaste looproute is. Hierdoor is het gebied die 
dag afgezet met hekken. De ingang van de kermis is dan bij de 
Marktstraat aan de kant van de rotonde en er zijn twee uitgan-
gen: één bij het Valkenbergplein en één bij het Molenplein. De 
verplichte looprichting loopt daarmee van de ingang naar een 
van de twee uitgangen. Het is eenrichtingsverkeer, ook tussen 
het  Valkenbergplein en de Marktstraat. Bewoners, ondernemers 
en medewerkers van bedrijven in het afgesloten gebied krijgen 
gegarandeerde toegang door middel van polsbandjes. Zij tellen 
niet mee voor het maximale aantal bezoekers, maar het winke-
lend publiek wel. 

• Zaterdag 25 t/m dinsdag 28 september 2021: open van 14.00 
tot 23.00 uur
Met ingang van 25 september vervalt een aantal coronamaat-
regelen. Hierdoor is de kermis op zaterdag t/m dinsdag geen 
afgesloten terrein meer, is er geen verplichte looproute en hoeft 
er geen 1,5 m afstand gehouden te worden. Wel gelden dan de 
regels van de Rijksoverheid met betrekking tot toegangsbewij-
zen voor de horeca, incl. identiteitsbewijs vanaf 14 jaar. In de 
voorbereidingen is er ook overleg geweest met de horeca en 
de winkeliersvereniging in het kermisgebied. De ondernemers 
en bewoners ontvangen nog aanvullende informatie vanuit de 
gemeente over de maatregelen rondom corona, bereikbaarheid 
etc. 
Prikkelarme uren
Speciaal voor mensen die wel graag naar de kermis gaan, maar 
niet zo goed tegen fel licht, lichtflitsen of harde geluiden kunnen, 
zijn er ook dit jaar weer de ‘prikkelarme’ uren. Die zijn op dins-
dag 28 september van 15.00 tot 17.00 uur. De muziek gaat dan 
zachter of uit en ook de lichten worden gedempt. 

SWIM TO FIGHT CANCER BREDA HAALT 
€ 184.500 OP  VOOR KANKERONDERZOEK

Swim to Fight Cancer Breda heeft op 12 septem-
ber € 184.500,- opgehaald voor wetenschappelijk 
onderzoek naar kanker. Ruim 300 zwemmers uit 
de regio Breda haalden donaties op bij bijna 8.000 

IETS  VERDER  VAN DE  TOREN
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donateurs. “Een geslaagde tweede editie”, aldus een trotse pro-
jectleider  Theo Dekker.  
Zondagmiddag sprongen ruim 300 zwemmers, waaronder 50 
kinderen, het water in om minimaal een kilometer te zwemmen 
in natuurbad De Kuil in Prinsenbeek. Onder luid applaus gaf Pim 
van Ginneken van Breda Nu het startsein. Er werd gezongen, 
aangemoedigd en uiteraard fanatiek gezwommen.
Het onthaal door het publiek, toen de zwemmers uit hetwater 
kwamen, zorgde bij velen voor een lach en een traan. 
Sneller behandelen
Ook Saskia van den Ouden (48), voormalig Europees kampioe-
ne paratriathlon, zwom mee. In maart 2021 werd darmkanker 
bij haar geconstateerd. Een snelle, ingrijpende behandeling volg-
de.  Voor Swim to Fight Cancer Breda zwom ze 2 kilometer. 
“Ik doe mee om ervoor te zorgen dat kankerpatiënten nog 
sneller geholpen worden”, vertelt Saskia. “Gezien de oplopende 

wachtlijsten vanwege corona een zorg waar nog maar weinig 
aandacht voor is.”
De tweede editie werd live uitgezonden door Breda Nu en 
dankzij o.a. de drijvende krachten Jumbo en gemeente Breda 
was deze dag zeer geslaagd. 
Doneren nog steeds mogelijk
Het opgehaalde bedrag gaat 100% naar kankeronderzoek, gese-
lecteerd door Fight Cancer en gecontroleerd door KWF.  
Het betreft een voorlopige uitslag.  Tot 30 september a.s. kan 
nog gedoneerd worden. 
Kijk ook eens op www.fightcancer.nl/event/swim-to-fight-can-
cerbreda/doneer-nu.

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
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Dank je wel 
Gerard van Vugt


