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De Tekenaar is terug op De Schans!
Foto: Gerard van Vugt
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GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 424 024
Pastorale zorg   06 - 514 900 11
Bloedafname Terheijden  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. 8.45 - 10 u
Surplus Welzijn Terheijden  Raadhuisstraat 2c
    www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk  076 - 502 7788
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: 10/11, grijs: 01/12
          Wagenberg groen: 12/11, grijs: 03/12
Ophalen oud papier  13/11
Ophalen plastic           Terheijden  10/11  Wagenberg 12/11
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15 - 19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

FENNA  ANTENS (15) GEEFT  
ZELFGESCHREVEN  DICHTBUNDEL UIT
Onuitgesproken & Een wereld van verschil

Leren omgaan met gedachtes en ontsnappen met de 
onwerkelijkheid

Zoals vermeld is de Terheijdense Fenna 15 jaar jong en heeft ze 
een indrukwekkende dichtbundel met eigen werk uitgegeven. 
De boekpresentatie vond op zaterdag 30 oktober plaats in De 
Cour in het gezelschap van familie en vrienden onder het genot 
van een hapje en een drankje. 
Als tijdelijk correspondent van Rondom de Toren mocht ik een 
gesprek voeren met Fenna en moeder Vicky én mocht ik de 
dichtbundel (als een van de eersten) lezen. Woorden die na 
lezing (en beleving) naar boven kwamen: indrukwekkend, het 
raakt je, emoties, bewondering, hart en ziel, talent! U kunt het 
eveneens ervaren door het te lezen.  Verderop leest u hoe en 
waar het boek te verkrijgen is.
Fenna Antens woont met vader Gérard, moeder Vicky en broer 
Tim in Terheijden,  zit op het Stedelijk Gym in Breda en heeft als 
hobby’s hockey en klarinet én natuurlijk dichten. Op de vraag 
hoe ze bij deze mooie, maar moeilijkere vorm van schrijven uit-
kwam, antwoordt ze: “Op de basisschool maak je als kind vanaf 
groep 5 rijmpjes met Sinterklaas. Dat vond ik altijd leuk om te 
doen en daarom ging ik het vaker doen. Eerst schreef ik voor-
al suffe gedichtjes, maar vanaf groep 6 gingen ze vaak over de 
maatschappij en het nieuws.”
Fenna zat een tijd geleden niet lekker in haar vel en vond het 
moeilijk om contact te maken met anderen. Een uitlaatklep voor 
haar was om deze tegenstrijdige gevoelens van zich af te schrij-
ven in gedichten. 
De uitgeverij “Boek-scout” schrijft over haar werk: “Na het 
lezen van een eerste gedichtenbundel tijdens de eerste lock-
down,  begon ze zelf met woorden te spelen om haar gevoelens 
en gedachtes op een rijtje te zetten. Dichten is voor haar een 
combinatie van verwerken, accepteren en leren begrijpen wat 
je denkt en voelt. ‘Onuitgesproken & Een wereld van verschil’ is 
een tweedelige gedichtenbundel. In het eerste deel speelt Fenna 
met haar gedachtes en gevoelens, zoals eenzaamheid en onze-
kerheid, en probeert ze haar stem te vinden om zich niet langer 
onuitgesproken te voelen. In het tweede deel neemt Fenna een 
uitstapje in haar hoofd naar een niet-bestaande wereld. Het be-
vat fictieve gedichten, waaruit blijkt dat in de fantasie ook niet 
alles perfect is.” Als u het wil lezen, gaat u mee op Fenna’s reis 
naar acceptatie, het vinden en leren gebruiken van haar stem, het 
loslaten van verwachtingen, haar reis naar de onwerkelijkheid en 
boven alles: ga mee op haar reis naar het vinden van zichzelf!  

BIJZONDER
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De gedichtenbundel is 
online te bestellen op 
www.boekscout.nl en 
kost € 16,99 incl. ver-
werk- en verzendkosten.
Ook is het boek ver-
krijgbaar bij Relinde 
Fijnaut DA-drogist in 
Terheijden.
Fenna, namens Rondom 
de Toren wil ik je harte-
lijk feliciteren met deze 
prachtige gedichtenbun-
del. Ik kan het alle lezers 
nadrukkelijk aanbevelen! 
Het laat jou zien, in alle 
kwetsbaarheid en eer-
lijkheid, maar laat ook 
zien hoe mensen in de-

zelfde omstandigheden ermee om kunnen gaan. Wat een talent 
heb je!!  We mogen trots zijn op zo’n schrijfster in ons midden!
Christ  Verdaasdonk

DANK JE  WEL RIET!

Ons koorlid Riet Schoenma-
kers heeft aangegeven te gaan 
stoppen als sopraan in ons 
koor. Tijdens een gezellig sa-
menzijn hebben wij officieel 
afscheid van haar genomen met 
een mooi boeket en van de pa-
rochie kreeg zij een kaars als 
dank voor haar inzet geduren-
de 16 jaar.  Riet, het allerbeste 
en nogmaals bedankt voor je 
gezellige aanwezigheid en inzet.

Dameskoor Terheijden

JUBILARISSEN ZONNEBLOEM  TERHEIJDEN 

Bij de Zonnebloem in Terheijden waren er dit 
keer 2 jubilarissen t.w. Kenn Melis die een zilveren 
speldje kreeg overhandigd voor 10 jaar vrijwilliger 
en als klap op de vuurpijl werd er voor de eer-
ste maal in Terheijden een gouden speld uitgereikt. 

TERUGBLIK



4 jaargang 44 nummer 1070

Hiervoor moet men 25 jaar vrijwilliger 
zijn.  Deze speld werd verdiend door Je-
anne  Vermeulen waarvoor wij heel veel 
respect hebben.
Het moet een ontzettend goed gevoel 
geven om jezelf al zoveel jaren in te zet-
ten voor andere mensen. Het feit dat 
Jeanne dit al 25 jaar doet wil ook zeggen 
dat zij zich ook thuis voelt bij de rest van 

de vrijwilligers van de Zonnebloem.
Wij zoeken vrijwilligers omdat wij steeds 
meer gasten erbij krijgen, dus wilt u ook 
dat goede gevoel krijgen om iets voor 
anderen te betekenen, bel gerust een van 
onze vrijwilligers om informatie. Met een 
klein beetje tijd voor een bezoekje maak 
je ouderen al blij. 
Bel  06 13407150,  secretariaat afd.  Ter-
heijden.

UITSLAG  HARMONIE 
DRIEBANDENKOPPELTOERNOOI

Zondag 17 oktober 2021 was het na een aantal spannende maar 
vooral gezellige wedstrijddagen eindelijk zo ver! De finale van 
het Harmonie driebandenkoppeltoernooi! 
Drie koppels gingen de strijd voor de winst met elkaar aan: 
Christ vd Diepstraten & Michael Verwijmeren, Ad Segeren & 
Geitan Lenoir en Edwin Lievens & Dejan Ivanek. Na een mooie 
dag waren de winnaars bekend:
Edwin Lievens en Dejan Ivanek, van harte gefeliciteerd!

1e plaats Edwin Lievens en Dejan Ivanek
2e plaats Ad Segeren en Geitan Lenoir
3e plaats Christ vd Diepstraten en Michael  Verwijmeren
Wij willen alle deelnemers en supporters bedanken voor alle ge-
zellige wedstrijddagen, hopelijk zien wij jullie volgend jaar weer! 
Groetjes van Joep en Katya en organisatie: Jeroen Koreman,  
Ivan Dijkers & Edwin Lievens
café De Harmonie Terheijden

BRANDWONDENSTICHTING

Van 10 tot en met 16 oktober is de lan-
delijke brandwondencollecte geweest. 
Dankzij de fantastische inzet van onze col-
lectanten is er in Terheijden € 1383,73 op-
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gehaald. Dit bedrag is zowel contant als via de QR code gegeven.
Het geld wordt gebruikt voor onderzoek, begeleiding en nazorg 
van zowel jongere als oudere brandwondenpatiënten.
Namens de Brandwondenstichting wil ik iedereen bedanken 
voor zijn gift en natuurlijk ook een dank je wel voor onze col-
lectanten die een of meerdere avonden hebben gelopen.
Marijke van Wingerden, collecte-organisator Brandwonden-
stichting  Terheijden

VOOR IEDERE STIJL EEN BLIKVANGER

Het is langer geleden dan gebrui-
kelijk dat ik een interview heb 
verzorgd, maar zodra ik binnen 

kom lopen bij mijn volgende afspraak, weet ik weer waarom 
ik zoveel plezier beleef aan het schrijven voor deze column. Ik 
word namelijk direct vrolijk van mijn bezoek aan ‘Toptiekske.
Blikopener
Het is jammer eigenlijk dat ik precies op tijd ben, anders had 
ik wat stappen terug gezet om nog een keer binnen te lopen. 
Om datzelfde gevoel te beleven.  Allereerst is er de voorgevel: 
de bedrijfsnaam staat er in wat speelse letters op geschreven. 
De lichte en smaakvol ingerichte etalage oogt vervolgens wat 
kunstig, maar niet hooghartig. Het maakt nieuwsgierig en tot het 
moment dat ik de wanden zie met brillen, viel het mij niet op 
dat we met een optiekbedrijf te maken hebben. Middelpunt van 
de zaak is de lange rode stamtafel. Gedekt met een standaard 
vol smakelijke lolly’s en een bak snoepgoed. Voor volwassenen 
wordt lekkere koffie gezet. Ik ga fijn zitten en voel mij welkom.

Spiegels van de ziel
Het bedrijf houdt zich bezig met één van de mooiste en meest 
verfijnde onderdelen van ons lichaam: de ogen. ‘Spiegels van de 
ziel’ worden ze ook wel eens genoemd. Nu kan ik deze co-
lumn niet enkel vullen met het onafgebroken stilletjes turen in 
de ogen van ondernemers  Tad en Mariëlle. Dat zou ook wel 
een vreemde vertoning zijn voor de klanten die ondertussen 
natuurlijk gewoon komen binnenlopen. Maar ik kan uit hun ogen 
wel de nodige dingen opmaken. Zo spreekt uit de ogen van Ma-
riëlle een bepaalde fijne zachtheid en zoeken ze de ander af op 
zoek naar iets wat ze voor de ander kunnen betekenen,  zoals 
of ik wel op mijn gemak zit en of mijn koffiekopje al geleegd is. 
Tad oogt wat onrustiger, wipt een beetje op en neer. Je merkt 
dat als hij staat, met een klant in gesprek over diens behoefte en 
stijl,  hij meer in zijn element is.  Dat hij ook bijzonder secuur 
en geconcentreerd kan zitten werken,  merk ik als ik even plaats 
mag nemen in een meetstoel of wanneer ik een blik mag werpen 

DE ZIEL VAN DE ZAAK
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op het millimeterwerk van het glazen bewerken. Daarover later 
meer.
Met de ogen bloot
Naarmate het gesprek vordert en er ondertussen klanten wor-
den geholpen, durf ik wat meer om mij heen te kijken. Het grote 
aanbod valt mij direct op,  maar ook de uiteenlopende montu-
ren van de brillen. ‘Toptiekske laat zich bij inkoop leiden door 
kwaliteit en exclusiviteit en dat is te zien. Je vindt hier dus niet 
perse de grote merken en zeker niet “brillen waarvan ook een 
luchtje te koop is”. Dat is namelijk veelal afkomstig van een bulk-
productie met vette reclame en al het andere wat moet worden 
terugverdiend. Mijn verdere indruk? Misschien komt het door 
het vakgebied waarin ik doordeweeks werk, maar ik ken vooral 
wat dikke en donkere monturen op de neuzen van mijn colle-
ga’s. Hier zie ik echter ook vele wat rankere, slankere modellen 
en verder vooral kleur.  Subtiel, maar bijvoorbeeld ook een feller 
geel dan een Italiaanse autoproducent ooit op zijn producten 
zou durven spuiten.  Wat tof en gedurfd!
Het voelt bijna als een teleurstelling dat ik hier geen bril kan 
kopen. Om toch iets van de beleving te ervaren, nodigt Tad mij 
uit om de oogdruk te meten. Ik mag plaatsnemen op een stoel, 
waarna een carrousel aan diverse meetapparatuur voor mijn 
neus begint te draaien. “Er volgt een pufje op het oog”, wat ik 
gek vind klinken. Ietwat onwennig, maar met vertrouwen laat ik 
de lucht over mijn ogen strijken. De uitslag is direct bekend en 
uw verslaggever blijkt de waarden te hebben van een jonge vent. 
Gelukkig, weer geen reden om mijn levensstijl rigoureus om te 
gooien. Bovendien gewoon naar de mooie dingen in het leven 
blijven kijken.
Niet uitstellen
Ook in die voorkeur vind ik in Tad en Mariëlle fijne gespreks-
partners. Ze zoeken graag de zon op,  kunnen genieten van an-
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dere culturen en de schoonheid die daar te vinden is. Ze hebben 
al heel wat van de wereld mogen zien. In Europa zeker wel, 
maar ook Cuba bijvoorbeeld. Die vrolijke sferen en ook foto’s 
namen ze ook mee naar de winkel toen deze 4 jaren geleden 
werd verbouwd om toekomstbestendig te zijn. Het echtpaar 
weet dat het leven niet altijd over rozen gaat en kan genieten 
van reizen, maar ook van eenvoudige zaken zoals gezond naast 
elkaar wakker worden. Stel dus niets uit, als het niet hoeft. Ook 
een bezoek aan deze winkel niet. Blijf niet lopen met optisch 
ongemak of een schijnbare futiliteit. Er staat hier in totaal ruim 
70 jaren optiekervaring tot ieders beschikking, waar we in onze 
gemeente van kunnen profiteren. Er hoeft niet iedere keer een 
bril verkocht te worden, maar voor het leveren van service of 
gewoon om een praatje te maken over de leuke reacties die 
jouw aankoop opleverde, staat de deur ook gewoon open.  Geef 
wel even een aai over de bol van Juup. Deze fijne hond heeft 
alle bezoekers vriendelijk welkom geknikt en is gedurende mijn 
gesprek keurig stil gebleven.

DE  TEKENAAR

Ruim een jaar geleden werd het spel TerWa-
La onder de leden van De Vlasselt verspreid. 
Nauwelijks lag het bij iedereen in de brieven-
bus of één vraag kon al niet meer correct be-
antwoord worden. Geheel onverwacht was 
het beeld van De Tekenaar op De Schans ver-
dwenen. Er werd druk gespeculeerd naar de 
reden van zijn plotse verdwijnen.  We wisten 
al wel wat langer dat het niet zo goed ging met 

De  Tekenaar, maar een spoedopname had niemand verwacht.
Sinds 1980 trotseerde hij al weer 
en wind en dat was hem niet in 
zijn kouwe kleren gaan zitten. 
Delen lieten los en na de laatste 
“opknapbeurt” zag hij er wel heel 
bleek uit. Hij heeft het toch nog 
een tijdje volgehouden, maar vo-
rig jaar werd tot een sabbatical 
besloten. Even uit de vrije natuur 
en naar een beschutte omgeving 
bij zijn schepper. Na een liefdevol-
le behandeling door Pieter Mol is De Tekenaar weer helemaal 

hersteld.  Alle gewrichten zit-
ten weer vast en hij heeft ook 
zijn kleur weer teruggekregen.
Op 19 oktober 2021 werd De 
Tekenaar weer op zijn plaats 
gezet door de ontwerper en 
restaurateur Pieter Mol, samen 
met wethouder Harry Bak-
ker. Tevreden kijkt hij uit over 
de Schansstraat richting dorp.  
Vraag A 84:  “Welk beeld staat 
op De Schans” kan nu weer 
correct beantwoord worden.
Ed Oud

OMROEP DRIMMELEN 
“Altijd in de buurt”

De nieuwe programmering was nog niet bekend, 
toen Rondom de Toren gedrukt werd.
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. 
Portret Leen ten Haaf

In onze serie portretten gaat Joost 
Pieterman dit keer in gesprek met 
Leen ten Haaf. Hij woont in Lage 
Zwaluwe en is bij ons vooral bekend 
van de Heemkundekring Zwaluws 
Erfgoed. Leen vertelt in deze uitzen-
ding honderduit over zijn leven. Zo 
komen we heel wat te weten over 

zijn jeugd, zijn schooltijd en natuurlijk heeft hij mooie verhalen 
over zijn schipperstijd.     
Burgemeester en wethouders hangen canvasdoekjes op
De werkgroep ‘Eenzaamheid gemeente Drimmelen’ heeft dit 
jaar een bijzondere actie opgezet: voor iedereen was een can-
vasdoekje beschikbaar om met het thema ‘eenzaamheid’ aan de 
slag te gaan. Ook de burgemeester en wethouders gingen er 
mee aan de slag en hingen hun doekjes op verschillende plaatsen 
in onze gemeente op. U ziet het in dit korte verslag.
Dorpsgericht Werken - op bezoek bij een gemeen-
schapstuin
Iedere maand kunt u kijken 
naar onze rubriek Dorpsge-
richt Werken. Dorpsgericht 
Werken gaat om het bevor-
deren van leefbaarheid, vei-
ligheid en sociale betrokken-
heid. Coördinator Lilian Lambrechts ging dit keer samen met 
Cédric Boucher van de stichting De AmerkantOp en een aantal 
gelijkgestemden op bezoek bij de paradijstuin in Breda. Zij wil-
den daar ontdekken of deze gemeenschapstuin inspiratie biedt 
voor het aanleggen van een dergelijke tuin in Lage Zwaluwe. 
Kijkt u mee?
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, of onze site en FB-pagina. 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.omroepdrimmelen.nl en op social media.

VAN  ALLES  WAT

WWW.RONDOMDETOREN.NL

WWW.FACEBOOK.COM/RONDOMDETOREN
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FOTO  VAN DE MAAND

Dit is de foto van de maand oktober van fotoclub 
Dinasa. 
De fotograaf is Lisette Berkers.

VRIJWILLIGERSEVENT 2021 - 
ONTDEK  TALENT!

Werkt jouw organisatie ook met vrijwilligers? 
Dan weet jouw organisatie als geen ander hoe belangrijk vrijwil-
ligers zijn én blijven. 
De zoektocht naar vrijwilligers en het werven van vrijwilligers 
die passen bij jouw organisatie gaat onverminderd voort. Daar-
om organiseert het  Vrijwilligers Informatie Punt samen met vrij-
willigersorganisaties voor de 7de keer het Vrijwilligersevent. 
• Datum: vrijdag 10 december 
• Tijdstip: van 14.30 - 17.00 uur 
• Locatie: SOVAK (AC Gruijtplein), Koningsveld 1,  Terheijden 
• Thema: “Wat levert vrijwilligerswerk de jongere vrijwilliger 
op?”
Hoe dit wordt vormgegeven, daarover zullen we je nog nader 
informeren. 
Voor jouw organisatie is dit Vrijwilligersevent dé kans om het 
vrijwilligerswerk bij je organisatie onder de aandacht te bren-
gen. Het Vrijwilligersevent staat in het teken van kennismaken 
met (potentiële) vrijwilligers en andere organisaties. Ervaringen 
worden gedeeld en we zien elkaar (letterlijk en figuurlijk). 
Mis deze kans niet en noteer de datum in jouw agenda. Deel-
name is gratis! 
Inschrijven kan via vip@swodrimmelen.nl o.v.v.  naam organisa-
tie - naam en voorletter(s) deelnemer(s) - adres - telefoonnum-
mer - emailadres - websiteadres. 
Het spreekt voor zich, maar uiteraard wordt er bij de organi-
satie van dit event rekening gehouden met de op dat moment 

OPROEPEN
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geldende maatregelen van het RIVM.
Na inschrijving ontvang je een bevestiging en houden we je op 
de hoogte van de verdere invulling van dit  Vrijwilligersevent.
Heb je naar aanleiding hiervan vragen en/of opmerkingen? 
Neem dan contact op met het Vrijwilligers Informatie Punt 
(vip@swodrimmelen.nl, 0162 451894). 
Graag zien we jouw inschrijving tegemoet! 
Met vriendelijke groet,  Werkgroep vrijwilligersevent 2021

IETS  VOOR  JOU?

Ik zoek een gezellige ‘oppas’ in Terheijden die mijn echtgenoot 
elke maandagmiddag kan bezoeken. Samen overleg is mogelijk. 
De tijd is vanaf 12.30 tot ongeveer 16.30 uur.  Er staat een ver-
goeding tegenover.  Het mag ook een student zijn! 
M. Driesen - Verkooijen,  tel. 076 5933854

SPAANSE LES? GRAAG!

Ik ben Mijke en mijn vriend heet Bas. Wij wonen bij Sovak en 
zouden graag (tegen een kleine vergoeding) Spaanse les krij-
gen. Mijn vriend is al een beetje 
beter met Spaans, hij heeft in 
Salamanca gewoond om Spaans 
te leren.  Toch zouden wij alle-
bei op beginnersniveau Spaans 
willen leren. 
Mijn telefoonnummer is 06 
12727201, mailadres mijke1988@hotmail.com.
Mijke Gommers en Bas  Vermeulen

POPKOOR SWITCH ZOEKT PIANIST(E)

Popkoor Switch uit Terheijden 
is een enthousiast koor met 
zo’n 35 leden. Iedere woens-
dagavond repeteren we van 
20.00 uur tot 22.15 uur met 

veel plezier o.l.v. onze dirigent Niels Loose. Ons repertoire 
bestaat uit vrolijke uptempo-nummers tot gevoelige ballads, 
hits uit heden en verleden, meestal vierstemmig gezongen. Sinds 
kort repeteren we op onze nieuwe locatie Cultureel Centrum 
Plexat in  Wagenberg.
Tijdens de repetities zit onze dirigent Niels zelf achter de piano, 
maar als we optreden wil hij graag alleen dirigeren. Daarom zijn 
we op zoek naar een pianist(e), specifiek voor onze optredens 
samen met de andere enthousiaste combo-leden (drummer, 
gitarist en basgitarist). 
We treden ca. 4 tot 6 keer jaar op. Dit kan een eigen optre-
den zijn, maar we doen ook regelmatig mee aan georganiseerde 
evenementen zoals korendagen, meestal in de regio West-Bra-
bant en omstreken.

Naast de optredens verwachten we van de pianist(e) dat hij/zij 
samen met de comboleden 1x per maand op woensdagavond 
samen met het koor repeteert. Op die avond wordt er vooraf-
gaand aan de koorrepetitie van 19.00 - 20.00 uur met het com-
bo gezamenlijk geoefend. 
Heb je interesse of weet je iemand die we kunnen benaderen? 
Stuur dan een mail naar popkoorswitch@gmail.com dan nemen 
we graag contact met je op! Wil je meer weten over ons koor, 
neem dan eens een kijkje op onze website www.popkoorswitch
terheijden.com. 

Wilt u RdT helpen door een donatie? Dat kan via  
NL50 RABO 0150 6933 11 t.n.v. Stichting Rondom de 
Toren onder vermelding van ‘Donateursactie 2021’. 

Dank u wel!
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RONDOM HEEL  TERHEIJDEN-DORP LAG 
EEN SCHANS

In de zomer van 1624 werd  Terheijden opnieuw bezet door 
het Spaanse leger, nu onder bevel van Spinola. Rondom het dorp 

werd een schans aangelegd. En 
ook rondom de Bergen en de 
Hartel met het begin van Mun-
nikenhof kwamen verdedigings-
werken. Dit is op de landkaar-
ten uit die tijd te zien. 
De polders rond Terheijden 
werden weer onder water 
gezet, zodat alleen de hoog-
gelegen dijk over Wagenberg 
naar Terheijden, en naar Breda 
door de Bergen en de Hartel, 
begaanbaar waren. Daar waar 
nu molen ‘De Arend’ staat, was 
een stervormige schans aange-

legd als een afsluiting van de dijkweg naar Wagenberg, van de 
Laakdijk en ook voor het toezicht op de Mark. 
De landkaart van DIE HEI-DEN, die bewaard wordt in het Bre-
daas Museum, staat afgebeeld op het informatiebord van de Spi-
nola-route bij Molenstraat 4. 
Het merendeel van de inwoners was vertrokken.  Terheijden 
was weer één groot legerkamp geworden.  Want Spanje wilde 
kost wat kost Breda terug hebben en deed hetzelfde in de ande-
re dorpen rondom de stad.
In het voorjaar van 1625 kwam een groots opgezette aanval 

door het Hollandse of Staat-
se leger op de Spaanse bele-
geringswerken in Terheijden. 
Binnen de omwalling van het 
Dorp waren heel veel solda-
ten, zoals is weergegeven op 
een figuratieve kaart hieron-
der. Deze landkaart geeft geen 
juiste weergave van de straten, 
maar laat wel zien hoe de situa-
tie was. De aanvallende Staatse 
troepen kwamen vanuit Wa-
genberg en ook over de rivier de Mark. Maar de aanval werd 
door de Spaanse bezetting afgeslagen. Enkele honderden solda-
ten sneuvelden hier.  Twee weken later gaf Breda zich over. 

EN  TOEN GEBEURDE...
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Dit hele gebeuren is uitgebreid na te lezen in Vlasselt-boekje 
128 “Geschiedenis van de Kleine Schans” van Fer van Vuuren 
(2010).
En 12 jaar later,  in 1637, kwamen de Staatse troepen weer 
naar hier voor een nieuwe aanval op Breda. Terheijden werd 
alweer bezet en verschanst, de polders onder water gezet en de 
bewoners waren weer gevlucht. Gelukkig is hier toen geen slag 
geleverd.  Wordt vervolgd.
Johan van der Made

ROMMELMARKT IN HET  WITTE KERKJE 
GAAT NIET DOOR !

Helaas hebben we moeten besluiten de 
rommelmarkt, welke op zaterdag 13 no-
vember zou worden gehouden, NIET 
door te laten gaan. Door het toenemend 
aantal besmettingen en de onzekerheid 
over de nieuwe maatregelen vinden we 
doorgaan niet verantwoord.

Ondanks een goed uitgedachte looproute door het kerkje en 
beperking van het aantal bezoekers dat we gelijktijdig binnen 
zouden laten, vinden we de risico’s te groot voor onze vrijwilli-
gers en bezoekers.
De planning is om de rommelmarkt te gaan houden in het voor-
jaar van 2022.
Bestuur St. Exploitatie Witte Kerkje  Terheijden

SPRAAKVERMAAK 
met Bart Chabot, Angela de Jong, Hans van Vliet en 
Anne-Marie Fokkens

“Hoe komen jullie toch aan al die gasten?” 
is een veel gestelde vraag aan Spraakver-
maak. Het antwoord is eenvoudig: moge-
lijke gasten netjes benaderen, volhouden 
en (soms) toevoegen dat je als BN-er 
een keer bij Spraakvermaak moet zijn 
geweest. Ook bij de voorbereiding van 
editie 88 blijkt deze methodiek te wer-
ken.  We ontvangen op 14 november o.a. Bart Chabot (dichter, 
schrijver, podiumdier), televisierecensent Angela de Jong, Hans 
van Vliet, voormalig commandant van het Leger des Heils en 
Anne-Marie Fokkens, al ruim 22 jaar tv-presentator.
Haagse druktemaker

‘Ik schrijf mijn boeken met een 
Bic-balpen en heb een mobiele 
telefoon uit het jaar nul waar-
mee je alleen kunt bellen en 
sms’en. Ik vind het een zegen. 
Dat oeverloze gesodemieter 
met die mobiel van ‘ik ben hier, 
waar zit jij nu?’ kan ik missen 
als kiespijn.’, het is Bart Chabot 
ten voeten uit. De laatste jaren 
zien we de Haagse druktema-

ker wat minder op tv en is hij zich meer gaan toeleggen op 
het schrijven van romans. Vier jaar geleden zat Chabot al eens 
op het Spraakvermaak-podium en beloofde toen om nog eens 
terug te komen om zijn verhaal verder te vertellen. Bart Chabot 
(foto Anton Corbijn) was al eens De Slimste Mens: in de begin-

UITGAAN
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periode (2006) van de befaamde quiz won hij de 2e editie. 
Meest invloedrijke vrouw
‘Ik ben er niet om bevriend te 
raken met BN’ers’ vertelt Angela 
de Jong (foto AD.nl) in interviews. 
Dagelijks schrijft ze als televisiere-
censent (scherpe) columns voor 
het AD en een groot aantal regi-
onale kranten, waaronder BN De 
Stem. De Jong studeerde Algeme-
ne Letteren en Film- en Televisie-
wetenschap aan de Universiteit 
Utrecht en volgde een master 
Journalistiek in Rotterdam.  Ook Angela de Jong was (4 jaar ge-
leden) al eens De Slimste Mens, in 2019 werd ze door Opzij 
uitgeroepen tot de ‘Meest invloedrijke vrouw’ in de categorie 
Media.
Leger des Heils
Rotterdammer Hans van Vliet 
kwam al op jonge leeftijd in 
aanraking met het Leger des 
Heils en vond er zijn geestelijk 
thuis. Samen met zijn vrouw 
Marja van Vliet-de Ruiter stelde 
hij hun leven volledig in dienst  
van God en het Leger. Van Vliet 
(foto Leger des Heils) was tot 
zijn pensioen commandant 
(landelijk leider) van het Leger 
en is een gepassioneerd vertel-
ler. Behalve in Nederland werk-
te hij ook in Tsjechië en Slowakije.
Gastpresentator
Anne-Marie Fokkens is op 14 no-
vember gastpresentator. Ze heeft een 
groot aantal tv-programma’s op haar 
naam staan, o.a. bij Omroep Brabant, 
Ziggo Sport en RTL. Van live-uitzen-
dingen tot talkshows, nieuws en en-
tertainment. Kan presentator Dik van 
Beest een middagje achteroverleunen?
Mirjam goes to Volendam
Dit seizoen tapt Mirjam Schrauwen uit een heel ander vaatje: 
Mirjam gaat proberen op tv te komen. In de vorige Spraakver-
maak belandde ze met  Wim Smetsers (camera) en Petra Kim-
mel (geluid) in  Volendam en in de bekende vissersplaats ging ze 
op zoek naar Kees Tol. De tv-presentator, acteur en producer 
weet de weg in Hilversum en ......???
Muzikale onderdelen
Maud Steevens is geboren in 
Wagenberg, opgegroeid in Den 
Hout, woont nu in Breda. Maud 
verzorgt op 14 november de 
muzikale onderdelen. 
Zaterdag 13 november komen 
ze in Nederland aan, een dag la-
ter al gaan 2 roetveegpieten bij 
Spraakvermaak quizzen om de 
fel begeerde beker.  Welke Piet 
mag de beker mee naar Spanje 
nemen? Bredanaar Walter van 
de Calseyde (neerlandicus en 
tekstschrijver) zorgt met zijn 
column voor enige relativering 

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

info@harmonieterheijden.nl
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in deze bomvolle aflevering. Het kunstwerk van de maand no-
vember is van Corry Rommens.
Coronacheck
Bij de ingang wordt een coronacheck gedaan. Bij binnenkomst 
toont u:
- Uw seizoenkaart Spraakvermaak 2020-2021 (ook geldig in sei-
zoen 2021-2022).
- Geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbe-
wijs).
- Geldig vaccinatiebewijs met QR-code of geldige negatieve co-
ronatestuitslag met QR-code (niet ouder dan 24 uur) of een 
bewijs dat men hersteld is van corona met QR-code.
Livestream
Dit seizoen blijven we de digitale edities maken. Op 14 novem-
ber kunt u dus ook thuis via een livestream het programma vol-
gen. Seizoenkaarthouders krijgen vóór elke aflevering via e-mail 
een unieke code om in te loggen; niet-seizoenkaarthouders be-
talen € 5,50 als bijdrage. De uitzendtijd is identiek aan de ‘gewo-
ne’ afleveringen: 14.30 uur tot ongeveer 16.45 uur, inloggen is 
mogelijk vanaf 14.00 uur.
Zondag 14 november: Spraakvermaak aflevering 88, De 
Gouden Leeuw, Raadhuisstraat 13, Terheijden. Om 13.00 uur 
gaat de zaal open, presentator Dik van Beest wenst om 14.30 
uur iedereen welkom, Mix sluit rond 16.45 uur deze editie af 
met het immer actuele Spraakvermaakslotlied. 
Zie ook www.spraakvermaak.nl voor actuele info.

KOM NAAR DE MINI-THEEK ‘DIKKIE DIK’ 

Geniet van een mooi moment samen met 
je (klein)kind in de bibliotheek.
Op woensdag 17 november van 10.30 
tot 11.15 uur zijn kinderen tussen 0 en 

2 jaar,  hun (groot)ouders of verzorgers van harte welkom bij 
Theek 5 Made. Het wordt een vrolijke en informatieve ochtend 
met als thema ‘Dikkie Dik’! Ontdek hoe je met spelletjes, liedjes 
en boekjes plezier beleeft samen met je kind.  We geven je al-
lerlei leuke tips en je kunt ervaringen delen met andere (groot)
ouders en verzorgers. Maar vooral ook samen met je (klein)kind 
genieten van ‘Dikkie Dik’.
De Mini-Theek is gratis. Aanmelden is i.v.m. een beperkt aantal 
plaatsen verplicht. Meld je aan via www.theek5.nl/activiteiten of 
in de bibliotheek.
We zien je graag bij  Theek 5!

PIETENJACHT  TERHEIJDEN 

Helaas lukt het de Sint dit jaar niet om met 
de boot aan te komen in Terheijden, maar 
dit betekent niet dat Sinterklaas 
Terheijden overslaat.
Op 14 november 2021 hebben de Pietjes 
een Pietenjacht georganiseerd in het dorp.  
Vind jij alle Pietjes die verstopt zijn? 
Van 12.00 tot 15.00 uur kun jij de Pietjes 

zoeken op onderstaande plaatsen en kun jij meedoen aan de 
activiteiten. Verzamel alle stempeltjes bij de activiteiten en wie 
weet maak je dan kans op een ontbijt met Sinterklaas op 21 
november 2021. 
Om kans te maken op dat ontbijt met de Sint mag je je volle 
stempelkaart van de Pietenjacht met je naam, leeftijd en het te-
lefoonnummer van je papa, mama, opa of oma inleveren bij de 
sinterklaasbrievenbus bij het woonzorgcentrum Antonius Abt 
op het Dorpsplein op uiterlijk 18 november 2021 om 18.00 

uur.  De stempelkaarten worden uitgedeeld op de basisscholen 
in Terheijden, ook hebben de Pietjes enkele stempelkaarten bij 
zich om uit te delen aan de kindjes die niet in Terheijden op 
school zitten. 
Tot 5 december 2021 blijft de sinterklaasbrievenbus bij het An-
tonius Abt staan, zodat je daar ook je lijstje, een leuke tekening 
of iets origineels voor Sinterklaas kunt afgeven. 
In verband met eventuele coronamaatregelen en de weersvoor-
spellingen raden we aan om kort voor vertrek onze website 
www.sinterklaasterheijden.nl te bezoeken. Hierop zal worden 
gecommuniceerd of de Pietenjacht door mag en kan gaan.  
Doe jij ook mee en vind jij alle Pietjes tijdens de speurtocht??
Tot 14 november!!!
Sinterklaas en zijn Pietjes 

WAI BLIKKEN  VEURUIT! NIEUWE PRINS!!
TCV De Schraansers 

Jaaaa, wat een feest! We gaan echt carnaval 
vieren! Natuurlijk moeten we rekening hou-
den  met de geldende coronamaatregelen, 
maar wij kunnen niet wachten om er zater-
dag 13 november een feest van te maken.  
Met wie ga jij dit eerste carnavalsfeestje vie-
ren? En we beginnen op tijd! Om 19.00 uur!!

Met de huidige maatregelen zien wij genoeg mogelijkheden om 
de nieuwe Prins Carnaval van ut Schraansersrijk (of Traaie of 
Terheijden) op zaterdag 13 november als vanouds in onze re-
sidentie De Gouden Leeuw te presenteren…. uh … te laten 
presenteren! 
De presentatie en onthulling van onze nieuwe Prins is in handen 
van CV  Toedeloe. In veilige handen kunnen we wel zeggen, want 
zij hebben dit al vaker gedaan.  We gaan er dus ook dit jaar weer 
vanuit dat het een creatieve uitspatting wordt! 
En ja hoor; we mogen ook weer zingen én meezingen, dus na-
tuurlijk organiseren de mannen en vrouwen van Nootdkreet 
diezelfde avond Festivalaaf!! Maar liefst 7 deelnemers gaan de 
strijd aan om de bokaal in ontvangst te kunnen nemen. 
Ook wordt deze avond de nieuwe jeugdraad gepresenteerd, 
want ook de jeugd staat te springen om weer te feesten! Er 
zijn heel veel aanmeldingen binnen, dus kom op tijd! De avond 
wordt aan elkaar gepraat door Ewald en Frank van CV Uitge-
teld! Dit feestduo staat garant voor gezelligheid!
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We houden rekening met de huidige maatregelen. Dat betekent 
dat iedereen, naast een carnavalsoutfit, ook een geldig corona-
toegangsbewijs moet laten zien.  Vanaf 2 november gelden mo-
gelijk nieuwe maatregelen. Op basis van die richtlijnen zullen we 
de avond ietwat aanpassen. 
Wij kijken alvast weer uit naar een ouderwets carnavalsfeest, we
gaan echt vooruit blikken! 
Carnaval kan natuurlijk alleen met hulp van veel vrijwilligers; we 

kunnen altijd 
nieuwe vrijwil-
ligers gebrui-
ken. 
Spreek ons aan 
of stuur een 
bericht naar 
info@schraan-
sers.nl.  Ook 
als je andere 
vragen hebt of 
lid wil worden 
van deze ge-
weldige club 
dan geldt altijd: 
spreek ons 
gerust aan of 
stuur een be-
richtje.
We hebben er 
weer zin in!! 
Alaaf!
TCV De
Schraansers! 

TOEKOMSTPLANNEN  ONTHULD EN 
FEESTELIJK SLOT  JUBILEUMJAAR  VCW

De voetbalclub in Wagenberg zit niet 
stil. Slapend? Nee hoor, voorzitter Peter 
Reniers staat in de startblokken om de 
toekomstplannen van de club bekend te 
maken. Wanneer? Op vrijdagavond 12 
november tijdens de ledenvergadering. 
Een dag later kunnen de sponsors en 
‘Vrienden van VCW 75’ een toost uit-
brengen op de toekomst en ook nog het 
door corona in het water gevallen feest 
‘Jubileum VCW 75’ officieel afsluiten. 

“Op deze afsluiting van het jubileum bedanken we de sponsors 
en vrienden van VCW 75 en alle commissieleden en bestuur 
voor hun bijdrage aan het jubileum.  We mogen ondanks het 
nog steeds rondwarende virus toch nog terugblikken op een 
tweetal tastbare jubileumherinneringen:  het boek ‘Ruim 100 
jaar Wagenbergse voetbalhistorie’ en het jubileumbier ‘Spitske’, 
aldus Peter Reniers. 
Onder het genot van een hapje en drankje sluiten de geno-
digden op zaterdag 13 november in de uitgebouwde kan-
tine (i.v.m. afstand houden) het jaar 75-jaar VCW officieel af. 
Die avond begint om 20.00 uur en de deur sluit om 24.00 uur. 
Natuurlijk hanteert VCW de geldende coronaregels voor toe-
gang (QR-code/bewijs/test) zoals die in de vergunning voor dit 
evenementje door gemeente Drimmelen is afgegeven.
Algemene Ledenvergadering
Vrijdag 12 november onthult VCW haar toekomstplannen 
op de Algemene Ledenvergadering (ALV). En volgens de voorzit-
ter staan er nogal wat plannen op de rol.  Plannen en wijzingen 
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waarvoor de leden toestemming moeten geven.  Tweederde van 
het ledenaantal moet de plannen accorderen voordat  het be-
stuur aan de slag kan met ‘de toekomst van VCW’.
“Naast het wel en wee van de Wagenbergse trots onthullen we 
ook de toekomstplannen en het bestuursbeleid. Bij die plannen 
voor de toekomst springen de renovatie eigen kleedaccommo-
datie,  het onderhoud en de kwaliteit speel- en trainingsvelden 
in het oog,” aldus Reniers.
Op bestuurlijk gebied moeten de statuten en het Huishoudelijk 
Reglement aangepast te worden. Dit jaar is de club in het kader 
van de WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) wet-
telijk een verplichting opgelegd dat de statuten moeten worden 
aangepast.  “Het bestuur hield de verouderde statuten tegen 
het licht en wil meerdere aanpassingen doorvoeren. Daardoor 
moet ook het Huishoudelijk Reglement op de statuten worden 
aangepast. Die wijzigingen moeten op de ALV worden behan-
deld. Iedereen kan de nieuwe concepten nu al inzien. De voor-
stellen tot wijziging staan op de website van de club.” 
Oproep
“VCW roept alle leden op om de ALV bij te wonen en het be-
stuur toestemming te geven om de wijzingen door te voeren. 
VCW kan dan de komende jaren op basis van een goed funda-
ment (de regels en handvatten) worden bestuurd,” besluit voor-
zitter Peter Reniers. 
Door Michiel Peeters

JEUGD EN POLITIEK

Sinds ik (Hans van den Bersselaar) lid ben geworden van Lijst 
Harry Bakker is het idee ontstaan om een jeugdgroep op te 
starten. Samen met Femke en Ankie ben ik gaan kijken of hier 
interesse voor was. 
Binnen korte tijd hebben verschillende jongeren zich aangemeld.  
Wat is de volgende stap? Je gaat inventariseren: wat willen de 
jongeren weten, waar ligt de interesse van de jeugd en wat is 
hun verwachting van de jongerengroep? 
Er komen veel ideeën naar boven en hier zijn we mee aan de 
slag gegaan. 
Van de jongeren komen vragen zoals:  Wat doet een wethouder, 
een burgemeester? maar ook: Hoe werkt een raad, waar pra-
ten ze over? Welke politieke partijen zijn er en wat doen deze 
partijen?
Herstart!

Dit alles is alweer 3 jaar geleden. In de tussentijd is er veel ver-
anderd en gebeurd. Zo zijn Femke en Ankie gestopt bij Lijst 
Harry Bakker, zijn er jongeren vertrokken en ook weer nieuwe 
bijgekomen. Gelukkig is Bianca Segeren aangesloten en hebben 
we de draad weer zoveel mogelijk opgepakt.
Covid-19
In de lock down-periode hebben we met de jongeren via Zoom 
overleg gehad. Uit dit overleg komen veel nieuwe ideeën naar 
voren. We zijn als groep gestart als zapper, dit wil zeggen dat 
je de wijken ingaat en daar zwerfvuil opruimt. Dit konden we 
gelukkig al vrij snel oppakken omdat dit in de buitenlucht plaats-
vindt en we 1,5 meter afstand konden houden.
Vrijetijdsbesteding in de openbare ruimte
Een ander idee van de jongeren is een hangplek voor jongeren. 
We zijn gaan onderzoeken waar onder de jongeren van Drim-
melen nu werkelijk behoefte aan is. Jongeren tussen de 10 en 
18 jaar hebben behoefte aan een eigen plek, een plek waar ze 
kunnen chillen, sporten en ontspannen. 
Lijst Harry Bakker en de jongeren hebben samen gekeken wat 
de mogelijkheden zijn. Hier zijn al verschillende bijeenkomsten 
voor geweest, de jongeren die hierin mee hebben gedacht zijn 
erg enthousiast. 
Er zijn leuke ideeën ontstaan zoals een Pumptrackbaan, klim, 
Freerunningfitness en calisthenics. 
We hebben een externe persoon in de arm genomen,  zijn naam 
is Dave Hogenboom (Dave is een free runner). De jongeren 
hebben met Dave hun ideeën besproken en n.a.v. deze bijeen-
komst heeft Dave wat schetsen gemaakt. Het is nu zaak om 
dit over te brengen aan de gemeente zodat er ruimte en geld 
beschikbaar gesteld kan worden.

Op de foto een voorbeeld van een combinatiebaan waar alles 
in verwerkt zit.

POLITIEK

Ontwerp Dave Hogenboom
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Wil je nu ook meedenken of meedoen, meld je dan aan via 
jeugd@lijstharrybakker.nl.
Hans van den Bersselaar,  burgerlid Lijst Harry Bakker

DAG  VAN DE BRANDWEER

Dinsdag 4 mei was de oor-
spronkelijk datum van de dag 
van de brandweer. Het plan was 
om vanuit SAMEN Drimmelen 
de blusmannen en blusvrouwen 
te verrassen met een heerlijke schaal vlammetjes, gewoon om 
ze even te laten weten hoe belangrijk zij zijn voor onze ge-
meenschap. Helaas kon deze dag geen doorgang vinden, omdat 
corona ook hier roet in het eten gooide. 

Maar…. nieuwe ronde, nieuwe kansen. Op maandag 18 okto-
ber, oefenavond van brandweerkorps Lage Zwaluwe en brand-
weerkorps  Terheijden, en op dinsdag 19 oktober, oefenavond bij 
brandweerkorps Made, hebben we vanuit SAMEN met een aan-
tal delegaties alsnog onze helden van de brandweer getrakteerd 
op een flinke portie vlammetjes. En die vielen absoluut goed in 
de smaak. In Made kregen we zelfs nog een rondleiding door 
de kazerne, in Drimmelen hebben we nog even gekeken bij een 
oefening en in de garage van de brandweer de brandweerboot 
bekeken en in Lage Zwaluwe en Terheijden hebben we even ge-
zamenlijk met de brandweerlieden een gezellig drankje gedaan. 
Echt heel erg leuk en zeker een fotomoment waard.
Mannen en vrouwen van de brandweer: jullie zijn toppers. Keep 
up the good work!

Voor foto’s kun je ook terecht op onze Facebookpagina. 
Je kunt ook op onze website kijken: www.samendrimmelen.nl.

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

Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 6 november 19.00 uur: Eucharistieviering. Voor-

KERKEN
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1. Peter Couweleers
2. Gerard van Vugt

3. Wilma Gommeren
4. Roy Sieberichs
5. Toos van Boxsel

6. Cor Franken
7. Jacqueline Huzen
8. Judo Rasenberg
9. Elly Bloemendaal
10. Elly Bloemendaal
11. Marcel Verbraak
12. Frans Snoeren

13. Erwin Vermeulen
14. Shu-kwan Man
15. Toine de Klerk

1

13

9

4

3

11

7

6

15
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ganger: pastoor R. van Bronswijk. Orgel: dhr. J. van Opdorp.  
Zang: dhr. H.  Vergouwen.
Zaterdag 13 november 19.00 uur: Eucharistieviering. Ex-
tra collecte t.b.v. jongeren/goed-doel-vormelingen. Voorganger: 
pastoor R. van Bronswijk. Orgel: dhr. J. Horbach. Zang: dhr. H. 
Vergouwen.
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. we-
ten aan het parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden, 
telefoonnummer  076 5931216 of via e-mailadres terheijden@
naardekerk.nl.  U bent van harte welkom.

DRIMMELEN  FINANCIEEL STABIEL IN DE 
KOMENDE  JAREN

De gemeente Drimmelen heeft een sluiten-
de begroting voor 2022 en de jaren daarna. 
Jaarlijks is zelfs een klein overschot te zien 
in de doorberekeningen, ook als de raad 
akkoord gaat met een aantal eenmalige in-
vesteringen in het verkiezingsjaar.  “We zijn 
financieel stabiel en verlagen ook de lasten 

voor onze inwoners de komende jaren. Ik ben blij dat we een 
degelijk financieel plaatje kunnen overdragen,” zegt een tevre-
den wethouder Harry Bakker. De gemeenteraad behandelt op 
11 november de begroting met het wensenlijstje van het college. 
Verkiezingsjaar 
Op 16 maart 2022 vinden de verkiezingen voor een nieuwe ge-
meenteraad plaats. Deze begroting is daarmee de laatste voor-
afgaand aan een nieuwe bestuursperiode. Traditiegetrouw kiest 
het zittende college er daarom voor om een begroting aan te 
bieden die geen grote nieuwe plannen bevat. Op deze wijze wil 
het college ruimte bieden voor het beleid van de nieuw gekozen 
gemeenteraad. “De komende jaren schrijft de gemeente zwar-
te cijfers en uit de toelichting van de overgangsbegroting 2022 
blijkt dat er ruimte blijft om te investeren,” zegt Harry Bakker 
“Helaas kunnen niet alle wensen worden gerealiseerd vanwege 
de blijvende onzekerheid vanuit het rijk.”
Investeringen 
Het college stuurt met de begroting een wensenlijst naar de ge-
meenteraad. Hierop staan extra middelen voor het onderhoud 
van waardevolle bomen en voor de plaatsing van waterpleinen/
fonteinen op het Dorpsplein in Terheijden en in de Nieuwstraat 
in Lage Zwaluwe. Ook de aanpak van parkeerknelpunten, de uit-
voering van het economisch beleid en geld voor energietransitie 
zijn enkele belangrijke posten van het lijstje van in totaal 
€ 126.000,-.
Onder het landelijk gemiddelde
De rioolheffing en de afvalstoffenheffing gaan omlaag en de on-
roerende zaakbelasting stijgt slechts beperkt. Hierdoor gaat een 
gemiddeld gezin € 111,- minder aan gemeentelijke lasten beta-

len in 2022 en ongeveer € 40,- minder dan nu in de jaren daarna. 
“Daarmee komt de lastendruk voor een gezin in onze gemeente 
onder het landelijk gemiddelde,” zegt wethouder Bakker. 
Vertrouwen
“Deze positieve cijfers geven een goed gevoel voor de toe-
komst,” vindt wethouder Bakker.  “Wel moeten we blijven letten 
op de uitvoerbaarheid van regels en de impact die dat heeft op 
onze inwoners. We hebben op landelijke schaal gezien hoe het 
verschrikkelijk mis kan gaan tussen burgers en de overheid. We 
moeten aandacht blijven geven aan de rechtvaardige en zorg-
vuldige uitvoering van beleid. Dit is van cruciaal belang voor het 
vertrouwen van onze inwoners in de overheid.” 
Huishoudboekje
“Ook moeten we voorzichtig 
zijn met te veel grote projecten, 
omdat we grote opgaves heb-
ben met bijvoorbeeld de Om-
gevingswet en woningbouw,” 
vervolgt Harry Bakker. “En fi-
nancieel: de plannen voor de 
nieuwbouw van IKC De Stuifhoek, het dorpshart van Made en 
andere projecten hebben impact op onze financiële positie, en 
stijgende bouwkosten helpen hier ook niet bij. Onze inwoners 
vragen ondertussen ook om meer aandacht voor een schone en 
veilige buitenruimte, het klimaat en de energietransitie. Tel daar-
bij de kosten voor jeugdzorg op,  gericht op de kwetsbaarste 
jeugd én de kwetsbare oudere inwoners die zorg nodig hebben. 
Dan blijft het een uitdaging om het huishoudboekje sluitend te 
houden.”

KUNSTWERK DE  TEKENAAR IN ERE 
HERSTELD EN  TERUGGEPLAATST

Na afwezigheid van een aantal maanden staat De  Tekenaar weer 
terug op zijn vertrouwde stek. 
Onder toeziend oog van kunstenaar Pieter Mol is dinsdag het 
werk teruggeplaatst op de Kleine Schans in Terheijden. Het in 
het oog springende kunstwerk is in de afgelopen maanden vol-
ledig gerestaureerd en teruggebracht naar zijn oorspronkelijke 
staat en kleurstelling. 

Klaar voor de toekomst
Alle kunstwerken in de gemeente worden of zijn inmiddels on-
derhanden genomen. Sommige kunstwerken of gedenktekens 
zijn alleen gereinigd, bij andere werken was meer onderhoud 
nodig. Zo zijn er objecten opnieuw geschilderd of is alleen de 
sokkel gerepareerd. De komende maanden worden ook de 
kunstwerken opgeknapt die nog niet aan de beurt zijn geweest. 
Zo kunnen straks alle kunstwerken in onze gemeente er weer
jaren tegenaan.

GEMEENTE

Foto:  Gerard van Vugt
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GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Theatervoorstelling  ‘Je kunt me gerust een geheim 
vertellen’.  Een positief verhaal over dementie.
De gemeente Drimmelen organiseert samen met de KBO, de 
W-groep en het Dementienetwerk op vrijdag 10 december 
2021 in De Cour de theatervoorstelling ‘Je kunt me gerust een 
geheim vertellen’ van MATZER Theaterproducties. Een indruk-
wekkende voorstelling over dementie. Kaarten hiervoor zijn 
gratis en verkrijgbaar via SWO Drimmelen.
Met  ‘Je kunt me gerust een geheim vertellen’ [morgen ben ik 
het toch weer vergeten] gaat theatermaker Madeleine Matzer 
op zoek naar antwoorden op de vele vragen die er bestaan 
rondom het omgaan met dementie. Een voorstelling voor thea-
terliefhebbers maar ook voor mantelzorgers, vrijwilligers, zorg-
professionals en iedereen die ooit met dementie in aanraking 
zal komen. Actrice Juul Vrijdag speelt zowel de rol van de de-
menterende moeder als die van de zoekende dochter en wordt 
daarbij muzikaal bijgestaan door Helge Slikker.

Datum: vrijdag 10 december 2021;  tijd: inloop vanaf 13.30 uur, 
de voorstelling start om 14.00 uur; locatie: De Cour, Markstraat 
6 in Terheijden. U krijgt een kopje koffie/thee voorafgaand aan 
de voorstelling. Na afloop van de voorstelling is er nog een na-
gesprek. Het geheel duurt tot ongeveer 16.00 uur. 
De gratis kaarten zijn verkrijgbaar via SWO Drimmelen. U kunt 
zich voor 1 december aanmelden via info@swodrimmelen.nl. 
Vermeld hierbij duidelijk uw gegevens, het aantal kaarten/per-
sonen, een telefoonnummer én dat het gaat over de aanmel-
ding voor de voorstelling over dementie (Je kunt me gerust een 
geheim vertellen) in De Cour.  Telefonisch aanmelden kan ook 
door tussen 09.00 en 12.30 uur te bellen naar 0162  451894. 
Let op: vol = vol. 
Voor het bezoek aan de theatervoorstelling heeft u een corona-
toegangsbewijs (QR code) nodig.
Kijk voor meer informatie en de trailer van de voorstelling op 
www.theaterendementie.nl.
Bovenstaande is onder voorbehoud van de op dat moment gel-
dende coronamaatregelen. Mochten er wijzigingen komen die 
betrekking hebben op het bezoek aan deze voorstelling, dan la-
ten we u dat na uw aanmelding tijdig weten.  
Bron: MATZER Theaterproducties
Bijeenkomst over warmtevisie gemeente Drimmelen
Donderdagavond 4 november van 19.30 - 21.00 uur or-
ganiseert de gemeente Drimmelen in samenwerking met Het 
EnergieBureau een bijeenkomst over de warmtevisie, ook wel 
de Transitievisie Warmte genoemd (TVW). Deze warmtevisie 
geeft richting aan wáár, wanneer en hoe we in Drimmelen de 
komende jaren van het aardgas af kunnen gaan. De kick-off bij-

eenkomst TVW op 28 september was een succes. Er was een 
hoge opkomst van stakeholders en inwoners(groepen).
De bijeenkomst wordt georganiseerd in aanloop naar de vast-
stelling van deze visie door de gemeenteraad begin volgend jaar. 
Er is ruimschoots tijd voor het beantwoorden van uw vragen. 
De bijeenkomst wordt georganiseerd voor alle geïnteresseerde 
inwoners en ondernemers.  Wilt u deelnemen aan de bijeen-
komst, meld u dan aan via energieteam@drimmelen.nl.
Vervanging openbare verlichting in diverse straten
Aannemer CityTec is namens de gemeente Drimmelen gestart 
met het vervangen van oude armaturen en lampen en soms ook 
lantaarnpalen in diverse straten waaronder:
• Terheijden: Ganzenpad, Koningsveld, Lageweg en Ravensnest 
• Wagenberg:  Wildestraat
In deze straten vervangen we de verlichting door LED verlich-
ting. De ervaring leert dat dit qua lichtbeleving gewenning vraagt. 
LED verlichting kan in eerste instantie als ‘fel wit’ worden er-
varen, zeker als er eerst zacht oranje licht was. De hoeveelheid 
licht is afgestemd op de functie van de weg. Hierbij volgen we 
de landelijke richtlijn. De nieuwe armaturen zijn uitgevoerd met 
een dimmer, zodat in de late avond en nachtelijke uren de hoe-
veelheid licht verminderd wordt. 
Voor vragen kunt u terecht bij de heer T.  Vermeulen van de 
firma Nobralux. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0411 440 
400. Ook kunt u via ons meldpunt bij www.drimmelen.nl mel-
dingen doen over de openbare verlichting.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Wagenberg, Kerkstraat 32 (4845ED) (2021-000036): het realise-
ren van een B&B in het bijgebouw. Ingekomen d.d. 04-10-2021.
Terheijden, Mr. Aalbersestraat 13A (4844AW) (2021-000061): 
het maken van een overkapping aan bestaand gebouw. Ingeko-
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men d.d. 29-09-2021.
Terheijden, Raadhuisstraat 73 (4844AB) (2021-000103): het ver-
nieuwen van het dak en het plaatsen van een dakkapel. Ingeko-
men d.d. 12-10-2021.
Terheijden, Lageweg 14 (4844AH) (2021-000133): Het vergro-
ten van de dakkapel aan de voorzijde van de woning. Ingekomen 
d.d. 19-10-2021.
Terheijden, Koningsveld 13A (4844TR) (2021-000139): Het kap-
pen van twee bomen. Ingekomen d.d. 20-10-2021.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wagenberg, Dorpsstraat 16 (4845CE) (W-2021-0552): Het ver-
groten van de garage en het bouwen van een aanbouw. Besluit-
datum: 07-10-2021.
Inspraak ontwerpbesluit bebouwde komgrenzen 
Het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen 
maakt bekend, dat tot en met donderdag 2 december 2021 voor 
een ieder ter inzage ligt het ‘ontwerpbesluit vaststellen bebouw-
de komgrenzen’.
Met dit besluit wordt de begrenzing van de verkeerskundige 
bebouwde komgrenzen in de gemeente Drimmelen geactuali-
seerd.  Voor de meeste locaties heeft dit geen gevolgen en blij-
ven de komborden op dezelfde plaats staan.
Maar o.a. voor de volgende locatie betekent dit een wijziging:
Lageweg  Terheijden: verplaatsen kombord tot net na de kruising 
met het Molenpad, zodat het Molenpad en de fietsstraat binnen 
de bebouwde kom en daarmee binnen de 30 km-zone vallen.
Het ontwerpbesluit ligt tijdens de openingstijden ter inzage in 
de hal van het gemeentehuis, Park 1 in Made.  Tot en met 2 
december 2021 kan een ieder een inspraakreactie kenbaar ma-
ken ten aanzien van het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen 
kunnen worden ingediend bij het college van Drimmelen, Post-
bus 19, 4920 AA Made, t.a.v. mevrouw M. Simons.  

Feestje? 

Bel: 0765931353 
mail: 

info@degoudenleeuwterheijden.nl 

Www.degoudenleeuwterheijden.nl 
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‘MUSEUM OF THE MOON’ LANDT IN DE 
GROTE KERK BREDA

Dit jaar biedt de Grote Kerk Breda haar bezoekers tijdens de 
feestdagen een extra bijzondere ervaring. De zon op het Mid-
deleeuwse houten paneel dat het hemelgat - het hoogste punt 
van de kerk - afsluit, krijgt van 11 december 2021 t/m 9 januari 
2022 gezelschap van Museum of the Moon.
Museum of the Moon
Museum of the Moon is een 
kunstwerk van de Engelse 
kunstenaar Luke Jerram. Deze 
maan, met een doorsnede van 
7 meter, bestaat uit zeer gede-
tailleerde hoge resolutie-beel-
den van het maanoppervlak 
die door NASA zijn gemaakt. 
Op een schaal van 1:500.000 
zie je elk detail van de opper-
vlakte van de maan op de - van 
binnenuit verlichte - sferische 
sculptuur. De installatie Muse-
um of the Moon is een combi-
natie van beeld, licht en geluid. 
Dan Jones, die verschillende 
awards heeft ontvangen zoals de BAFTA en de Ivor Novello 
Award, tekende voor de bijbehorende soundscape.
Een bijzondere beleving voor jong en oud
Museum of the Moon is een bijzondere beleving voor iedereen, 
van jong tot oud. De Grote Kerk Breda biedt niet alleen de 
ervaring van het kunstwerk, maar organiseert ook een divers 
publieksprogramma dat specifiek rondom het thema ontwikkeld 
is. Denk aan sterren en planeten spotten vanaf de toren van de 
Grote Kerk Breda onder begeleiding van gidsen van sterren-
wacht Tivoli, bijzondere concerten, zondagochtend-yogasessies 
onder de maan en een aantal kindermiddagen, waarin kinderen 
een raket of planetarium leren maken. Daarnaast zijn er lezingen 
van onder andere Govert Schilling, de bekende freelance we-
tenschapsjournalist en publicist op het gebied van sterrenkunde 
en ruimteonderzoeken, en Marjolijn van Heemstra, schrijfster 
van ‘In lichtjaren heeft niemand haast’, het nieuwe non-fictie-
boek over haar zoektocht naar meer ruimte in ons leven, dat dit 
voorjaar verschenen is. Filmhuis Breda biedt in dezelfde periode 
een speciaal over dit thema samengesteld filmprogramma aan.
Museum of the moon en de Grote Kerk Breda
Vanuit een historisch perspectief past Museum of the Moon 
perfect binnen de gotische monumentale bouwstijl van de Gro-

te Kerk Breda. Museum of the 
Moon wordt geïnstalleerd onder 
het ‘hemelgat’ in het vieringge-
welf onder het hoogste punt van 
de kerk, dat afgesloten is met een 
Middeleeuws houten paneel waar-
op de zon is afgebeeld.
De voor Breda belangrijke familie 
Van Polanen had in hun familiewa-
pen drie wassende manen. Deze 
familie heeft het kasteel van Breda 
laten bouwen en is ook belangrijk 
geweest voor de financiering van 
de bouw van de Grote Kerk Bre-
da. Dankzij het kapitaal van de Van 

Polanens en later de Nassaus kon de Grote of Onze-Lieve-Vrou-
wekerk in de 15de eeuw worden uitgebouwd in de prachtige stijl 
van de Brabantse gotiek. 
De hoge en lichte architectuur van de kerk, die zo karakteristiek 
is voor de gotiek, was een poging van de mens om richting de 
hemel te reiken. De fascinatie voor het ‘hogere’, de hemel boven 
ons, is van alle tijden. Pas in de 20ste eeuw is de mens erin ge-
slaagd om werkelijk op de maan te landen. Met de geavanceerde 
beeldtechnieken die in de 21ste eeuw steeds verder ontwikkeld 
zijn, beschikken we nu over kwalitatief hoogwaardig beeldma-
teriaal van de maan, dat gebruikt kon worden voor het creëren 
van Museum of the Moon. 
Gratis te bezoeken
Museum of the Moon is elke dag van de week geopend en is 
overdag gratis te bezoeken. Tijdens de avonduren is de beleving 
van Museum of the Moon nog indrukwekkender en daarom is 
de Grote Kerk Breda van 13 december tot 9 januari meerde-
re avonden per week extra geopend van 17.30 uur tot 21.00 
uur. Een ticket voor een bezoek in de avond kost € 5,- inclusief 
een drankje (glühwein, warme chocomelk, koffie of thee) en een 
Moon cookie. Tickets voor alle extra activiteiten rondom Mu-
seum of the Moon zullen vanaf half november verkrijgbaar zijn 
via grotekerkbreda.nl.
Openingstijden 
11 december 
2021 t/m 9 
januari 2022:  
ma-za 10.00 - 
17.00 uur, zo 
13.00 - 17.00 uur.  
Gratis toegang.
Een aantal avon-
den per week is 
de kerk ‘s avonds 
geopend van 
17.30 - 21.00 
uur: entree € 5,- inclusief warm drankje en Moon cookie.
Check het programma vanaf half november op www.grotekerk-
breda.nl.

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



Anita Dudok was 
in de Eendenkooi
en maakte deze 

mooie foto’s.


