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Woonvizier   0162 - 679 800

2022

Aan het begin van het jaar is het gebruikelijk vooruit te kijken 
en na te denken over de toekomst. Dat geldt ook voor Rondom 
de Toren. In 2022 beginnen we aan onze 45e jaargang, na een 
jaar vol coronamaatregelen gaan we een jaar in waarin corona 
nog steeds veel aandacht opeist.  Voor Rondom de Toren is de 
overlast beperkt; we vergaderen wat meer digitaal, advertenties 
dalen in geringe mate, aanbod kopij is minder, maar een mooi 
blad in elkaar zetten lukt iedere 14 dagen nog steeds.
Een aandachtspunt dit jaar is versterking van de redactie en 
werving advertenties. Een aantal vrijwilligers heeft namelijk aan-
gegeven wat minder te willen gaan doen of helemaal te stoppen.  
Extra hulp zou fijn zijn, want we willen blijven zorgen voor een 
lezenswaardig blad iedere 14 dagen.
Het team van Rondom de Toren wenst u en uw familie een 
voorspoedig en vooral gezond 2022 en met u hopen wij op een 
jaar waarin eindelijk de impact van corona gaat afnemen. 

DONATEURSACTIE

In onze vorige editie hebben wij bekend gemaakt dat wij vier 
donateurs blij willen maken met een prijs.  Van de vier gelukki-
gen heeft zich tot nu toe 1 persoon zich gemeld, daarom nog-
maals: als uw naam in het onderstaande rijtje staat en u heeft 
nog geen contact opgenomen, meldt u zich dan zo snel mogelijk 
via peter@rondomdetoren.nl.  
De prijswinnaars zijn:
-   Mevr  V.d. Wal en hr F.N. van Vuuren;  
-   G.M.J. de Klein;
-   J.A.M. Boeren.

RONDOM DE  TOREN
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60 JAAR GETROUWD!

Op 28 december 2021 was het 60 jaar geleden dat Gerrit en 
Hilda Plasman-Kolman in het huwelijksbootje stapten.
Dit diamanten feest werd gezellig samen met dochters Jeanine, 
Noëlle en Angélique gevierd.
Een prachtige ingelijste trouwakte van de gemeente, met een 
brief van de koning en koningin, een felicitatie van de commis-
saris van de koning, een mooi concert door het draaiorgel van 
Jolanda van Riel, een attentie van de Harmonie (Gerrit is inmid-
dels 40 jaar lid) en heel veel kaarten en bloemen maakten het 
feest erg indrukwekkend.
Op de foto’s zijn Gerrit en Hilda te zien op hun verloving in 
1961 en net zo vrolijk bij het 60-jarig huwelijk in 2021.

THEECONCERT  WORDT  VERPLAATST

We zullen Ensemble Triptyque met 
‘drie jonge talenten, verbonden door 
muziek’ op 16 januari niet tijdens een 
theeconcert kunnen horen. De verwach-
ting is momenteel dat we daarvoor i.v.m. 
de beperkende maatregelen geen groen 
licht zullen krijgen.

Goed nieuws
Het goede nieuws is dat Sarah van der Lijke (fluit), Fama Koning 
(cello) en Merle van der Lijke (harp) bereid zijn om het con-
cert te verzetten. En wellicht mogen we dan ook meer mensen 
als publiek toelaten. Het zou wel heel erg fijn zijn als er meer 
mensen van het mooie programma door dit prachtige ensemble 
zullen kunnen genieten.
Op dit moment is de datum nog niet vastgelegd,  maar die zullen 
we spoedig laten weten.

BIJZONDER

UITGAAN
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Eerstvolgend concert
Als eerste theeconcert staat nu het concert door het Olga Vo-
cal Ensemble, met vijf geweldige zangers, gepland op zondag 
20 februari 2022 om 16.15 uur.   Voor dit concert krijgen in 
eerste instantie de mensen met een abonnement of twee-con-
certenkaart een plaats.  Verdere reserveringen staan of komen 
op de wachtlijst.  Meer informatie volgt.
Locatie:  Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, Terheijden 
Entree: met abonnement € 10,- // Losse toegang € 12,- 
Reserveren en informatie: Per e-mail: theeconcerten.witte
kerkje@ziggo.nl; telefonisch: 076 593 1177 (Agaath), 076 593 
4434 (Babs)
Verdere informatie
Website Theeconcerten: ConcertenWitteKerkje.com // 
ConcertenWitteKerkje.com/concerten-2021-2022
Facebook:  www.facebook.com/TheeconcertenTerheijden 

TRAAIS KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN

In 2022 zouden wij weer het 
Traais Kampioenschap Drie-
banden organiseren vanaf 13 
januari tot en met 23 januari. 

Gezien echter de onzekerheid over het virus en de lockdown 
tot en met 14 januari hebben wij besloten dat het toernooi 
geen doorgang kan vinden.
Biljartvereniging Touché wenst u allen een gelukkig, sportief 
maar vooral gezond  2022.
Vriendelijke groet.

NIEUWSJAARSGROET & CARNAVAL 2022!
TCV  De Schraansers

Beste carnavalsvierders,
Wij wensen het hele Schraansersrijk een 
gelukkig en gezond 2022 toe. Hopelijk 
mogen we snel weer bij elkaar komen, el-
kaar een hand geven en jawel… weer een 
polonaise lopen.
Afgelopen tijd hebben we met onze ver-
eniging opnieuw veuruit geblikt naar carnaval 2022.
Natuurlijk beseffen wij ons heel goed dat de kans klein is dat we 
eind februari (over 6 weken) carnaval kunnen vieren zoals we 
dat gewend zijn. 
De komende periode houden we de persconferenties, mogelij-
ke versoepelingen of aanhoudende maatregelen dan ook goed 
in de gaten.  We weten inmiddels dat we in Traaie snel kunnen 
schakelen en creatief kunnen zijn.  Dus hebben we er zeker 
vertrouwen in dat we eind februari met alle betrokkenen een 
creatief carnavalsweekend weg kunnen zetten.
We willen onze nieuwe Prins(es) met een groots feest onthullen 
en hopen dat dit snel wél kan!  We hebben het echte carnavals-
feest voor klein en groot, met elkaar in volle kroegen, met een 
DJ of kapelmuziek, verkleed én uitgedost, enorm gemist! Moge-
lijk kan dit wél later dit jaar in de maand mei of juni.  We blikken 
dus wat verder veuruit dan enkel eind februari en denken na 
over een extra feestje later dit jaar! 
Dat kunnen we niet alleen dus zullen we in de loop van januari 
verder in gesprek gaan met de vele vrijwilligers, de gemeente, de 
verschillende verenigingen, kapellen en zeker ook de kasteleins!  
De gezondheid van ons allemaal staat voorop; we willen veilig 
en met een goed gevoel carnaval vieren! Dat gaat zeker nog 
gebeuren! 
Met carnavaleske groet,  TCV De Schraansers

GEEN MOOIER  VAK DAN LOODGIETER

Voor dit volgende interview 
heb ik nagedacht om het over 
een andere boeg te gooien. 
Qua aanpak, misschien zelfs 
qua schrijfstijl en vormgeving. 
De wereld om ons heen veran-
dert immers snel, ook nu deze 
voor de meeste mensen stil 

lijkt te staan.
Het is ook mijn jubileum die mij dit soort gedachten brengt; 
ik mag namelijk voor de 25e keer de pen oppakken om iets te 
schrijven over zielenroerselen van ondernemend Drimmelen. 
Met wat mij dit aan ervaringen en reacties oplevert, ben ik blij 
en met momenten zelfs prettig ontroerd.  Vandaag ben ik wel-
kom bij Loodgietersbedrijf Joosen, oftewel Anton en Maria en 
wat ik aantref,  is de gewoonste zaak van de wereld.
Hecht koppel
Het is in het mooie huis aan de Hoofdstraat waar het gesprek 
plaats vindt. Maria zette hier binnen ooit haar eerste stapjes 
en na een grondige renovatie is dit ouderlijk huis erg smaakvol 
en karakteristiek klaar voor vele jaren woonplezier. De lichte 
spanning die ik toch iedere keer weer ervaar, is snel verdwenen 
als ik huiselijk welkom wordt geheten. Niets in het interieur 
doet vermoeden dat hier een ondernemersstel woont. Beide 
oer-Traaienaren Anton en Maria zijn casual, maar netjes gekleed 
en de sfeer is vriendelijk.  Aan het lekkers dat mij wordt voorge-
zet, lijkt dat zij meevieren met mijn jubileum. Zij mogen zelf dan 
ook op een leuke manier terugkijken: Maria en Anton kennen 
elkaar inmiddels 45 jaren en hebben vorig jaar de 25 jaren van 
het bedrijf bescheiden gevierd. 
Ik maak gebruik van de openhartigheid aan het begin van het 
gesprek en vraag door naar wat het hart sneller doet kloppen. 
Dat is niet per se het vlammen van een cv ketel of de laatste 
modellen badkranen. Betrouwbare dienstverlening wel. Sterker 
nog, als Anton het, ondanks zijn volle agenda, voor elkaar krijgt 
om dezelfde dag een storing te verhelpen als deze is gemeld,  
dan mag de klant dit als vanzelfsprekend beschouwen. De com-
plimenten en woorden van dank worden dan gericht aan Maria, 
en dat is ook welbestede aandacht. Al die jaren is zij gedurende 
de 24 uren van haar werkweek een veelkunner, die de telefoon 
bedient, maar ook de diverse administratie verzorgt. Dat hier 
het beheren van ‘social media’ niet bij staat, is bewust.  Via mond 
tot mondreclame komen de meeste opdrachten binnen. Vanuit 
haar karakter had Maria als droom haar zorgzaamheid in te zet-
ten. Naar eigen zeggen is ze echter het huidig vak ingerold. Uit 
liefde voor Anton, zo schat ik in, maar ook omdat de midden-
stand nu eenmaal ook een mooie weg is om de medemens te 
helpen. Dat alle 3 de kinderen vervolgens uit eigen beweging 
de keuze mochten maken en belandden in de zorg, is een mooi 
verlengstuk van haar droom en een gebaar van liefde.

DE ZIEL VAN DE ZAAK
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Als gegoten
In een interview met iemand die ruim 40 jaren ervaring heeft in 
het vak, mag ik best duiken in de geschiedenis en de schoonheid 
van dit ambacht, met een wat typische naam. De verre voorgan-
gers van Anton Joosen goten namelijk lood in stroken en loden 
pijpen. Het doel was om buizen waterdicht te maken, maar ook 
als dakbedekking. Met de komst van de waterleiding en riole-
ring volgde het gebruik van loden water- en afvoerleidingen en 
zo groeide het werkgebied van de loodgieter. Zelf ben ik met 
2 linkerhanden geboren, maar mijn vader heeft een even lange 
staat van dienst in dit vak, vandaar dat dit gesprek mij bovenge-
middeld boeit. Tegenwoordig zijn loodgieters vaklieden op vele 
gebieden waar er water en warmte aan te pas komt in het huis-
houden. Denk aan de aanleg en het onderhoud van sanitair en 
verwarmingsinstallaties. Maar ook nog steeds lood- en zinkwer-
ken wat, zoals Joosen mooi stelt, duurzame producten zijn die 
nooit uit het loodgieters vak zullen verdwijnen.
Toekomst
Anton vindt het nog steeds ‘het mooiste vak van de wereld’, 
maar wil ook gas terugnemen en denkt aan een overname. Ster-
ker nog, als er morgen iemand met een goed verhaal en een 
investering voor de deur staat, dan kan er al een vruchtbaar 
gesprek volgen. 
Wat is dan het advies aan zo’n jonge ondernemer? Zoek vooral 
eerst een partner met het profiel van Maria. Houd het verder 
klein, grote bedrijven zijn er genoeg en de huidige omvang is vol-
doende solide. Bouw voorts verder op de mooie pijlers van het 
bedrijf zoals betrouwbaarheid en goed advies vanuit de winkel 
in Breda zijn en koester het personeel. Met dat laatste bedoel 
ik de wederkerigheid die Anton Joosen zo mooi benoemt: Er 
zijn 5 gezinnen voor het inkomen afhankelijk van het bedrijf, 
dus zij hoeven pas als laatste offers te brengen bij tegenslag. 
En wat krijg je dan verder voor een bedrijf? Een grote en vaste 
klantenkring,  gevarieerd in leeftijd en portemonnee. Bovendien 
relatief dichtbij huis.
Het is enkele dagen na het interview dat Maria mij de foto toe-
stuurt die mag worden geplaatst bij dit interview.  De foto is 
daar speciaal voor genomen en het tovert direct een glimlach 
op mijn gezicht. De onderlinge band en het plezier dat ervan 
afstraalt, maken mij zelfs wat jaloers. Op deze manier jarenlang 
een team vormen dat met eigen vakwerk verlichting of zelfs 
schoonheid brengt in andermans leven, dat zou een talent zijn 
geweest om te koesteren.

AAN DE SLAG ALS  VRIJWILLIGER BIJ 
SOVAK?  HOU JE NIET IN!
Interview met Petra Roemer,  vrijwilligerscoördinator 

Vrijwilligerswerk bij 
SOVAK
Vrijwilligerswerk bij SOVAK is 
betekenisvol werk doen voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking. Zij willen net als iedereen zichzelf kunnen zijn en 
hebben jou daarbij nodig. In ruil daarvoor ga jij na jouw vrijwilli-
ge inzet naar huis met een goed gevoel.  Want dat krijg jij ervoor 
terug. Gegarandeerd!
Jij geeft:
Jouw tijd, energie, positiviteit en enthousiasme. Onze cliënten 
doen nieuwe ervaringen op en genieten daardoor nog meer van 
de dingen in hun leven.

OPROEPEN
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Jij krijgt:
Gegarandeerd een goed gevoel, reiskostenvergoeding, een 
kerstgeschenk en natuurlijk een leuke werkplek.
Een vrijwilliger zegt: “Als ik weer thuis ben na mijn vrijwillige 
inzet bij SOVAK denk ik altijd: Het was weer een goede dag 
vandaag.”
Met hart en ziel en ondernemend vakmanschap werken we sa-
men aan warme, kleinschalige en mensgerichte zorg, waarin de 
cliënt tot bloei komt. Dit kan door middel van vrijwillige inzet 
op verschillende manieren. Met elkaar maken we mooie voor-
uitzichten waar samen en gelijkwaardig aan wordt gewerkt. 
Zij aan zij. 
Wij zijn altijd op zoek naar mensen die hun vrijwillige energie 
willen delen met de cliënten van SOVAK. Dat kan op verschillen-
de manieren. In overleg met elkaar bespreken we wat het beste 
bij je past en uitkomt. Eén ding is zeker: jij bent altijd welkom!
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Petra Roemer. 
Zij is de vrijwillligerscoördinator en vertelt je heel graag waar-
om juist jouw vrijwillige inzet bij SOVAK op de goede plek te-
recht komt.
Contact: 06 42111358 / vrijwilligerswerk@sovak.nl / www.wer
kenbijsovak.nl/vrijwilligerswerk.
Het vrijwilligersevent is in verband met de oplopende co-
ronabesmettingen verplaatst naar vrijdag 13 mei 2022. Met 
interviews krijg je alvast een voorproefje van organisaties die 
op het event staan. 
SOVAK in  Terheijden is ook de gastorganisatie voor het vrijwil-
ligersevent op 13 mei. Zij zetten graag de deuren voor jou open! 
Wil jouw organisatie ook in de schijnwerpers? Neem dan con-
tact op met het Vrijwilligers Informatie Punt (vip@swodrimme
len.nl).

JONG EN  VRIJWILLIGER

Denk jij aan het doen van vrijwilligerswerk?
Met vrijwilligerswerk kun je niet JONG genoeg beginnen. Je 
leert mensen kennen, je doet belangrijke kennis en ervaring op 
en het is goed voor je netwerk. Bovendien levert vrijwilligers-
werk ook veel waardering en voldoening op. 
Daarnaast kan vrijwilligerswerk een mooie aanloop zijn naar be-
taald werk. Vrijwilligerswerk maakt een goede indruk op je CV. 
Bij sollicitaties heb je zo al snel een streepje voor. 
En het doen van vrijwilligerswerk is gewoon heel erg leuk!
Ook in de gemeente Drimmelen zijn veel jonge vrijwilligers ac-
tief.  Zo ook Anne,  Julot, Rayan, Corné en Kayleigh.  Wil je weten 
waarom zij vrijwilligerswerk doen? Kijk dan op de website van 
SWO Drimmelen (swodrimmelen.nl/dag-van-de-vrijwilliger).
Wil je meer weten over vrijwilligerswerk in de gemeente Drim-
melen? Neem dan contact op met het Vrijwilligers Informatie-
punt (mail naar vip@swodrimmelen.nl, bel 0162 451894). Of 
kijk voor openstaande vacatures op www.vrijwilligerswerkdrim
melen.nl.

ANWB  AUTOMAATJE HELPT OOK BIJ EEN 
BOOSTERPRIK!

Heeft u een oproep gehad van de GGD voor de boosterprik, 
maar kunt u niet zelf naar de vaccinatielocatie komen? ANWB 
AutoMaatje helpt!
Voor meer informatie of het aanvragen van een rit (minimaal 2 
dagen van tevoren) naar de vaccinatielocatie, kunt u op werk-
dagen tussen 9.30 en 12.00 uur bellen naar ANWB AutoMaatje 
Drimmelen 0162  748739 of een email 
sturen naar automaatje@swodrimmelen.
nl.
Samen komen we er wel!

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. 
Hier begint de zee

Met het plaatsen van de eer-
ste tegel met ‘Hier begint de 
zee. Niets ingooien a.u.b.’ erop, 
is een campagne gestart, die 
mensen er bewust van maakt 
dat een gedeelte van wat je in 
het riool gooit, uiteindelijk in 

de zee terecht komt. Het is een initiatief van de Rotary Geer-
truidenberg. Voorzitter Ron van Dinteren plaatste onlangs sa-
men met waterwethouder Jan-Willem Stoop de eerste tegel in 
Drimmelen. In totaal liggen er straks 30 antiplasticsoeptegels in 
de dorpen van Drimmelen.
600 jaar Biesbosch-deel 2

De Biesbosch bestaat 600 jaar. 
Reden genoeg om hieraan aan-
dacht te besteden. Deze afleve-
ring werd opgenomen tijdens  
een boottocht door de Bies-
bosch. Bernhart Theeuwen van 
de erfgoedvereniging presen-

teert hierin, aan de hand van (oud) beeldmateriaal, het ontstaan 
van de Biesbosch.  Vanaf deze week ziet u deel 2 van dit verslag.
Muziek in de regio-Astrid Schijns en Álvaro Rovira Ruiz 
-La Folia
Op 3 oktober gingen de Theeconcerten in het Witte Kerkje Ter-
heijden weer van start. Het 1e concert was meteen een voltref-
fer.  We zagen en hoorden de celliste Astrid Schijns en de gitarist 

VAN  ALLES  WAT
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Álvaro Rovira Ruiz, een prach-
tige combinatie. Het plezier en 
de muzikaliteit spatten ervan af. 
Natuurlijk geniet je het meest 
van een live concert, maar even 
terugblikken is ook een feest. 
In deze uitzending kunt u het 

nummer La Folia van Marin Marais horen, uit hun concert ‘Van 
Barok tot Argentijnse Tango’.
Boerderij Toer

Het buitengebied tussen 
Hooge en Lage Zwaluwe was 
op 28, 29 en 30 december ex-
tra verlicht en versierd voor 
de Boerderij Toer. Deze werd 
georganiseerd door de ZLTO 
Drimmelen.  Wie op deze da-

gen tussen 18.00 en 21.00 uur een bepaalde route tussen de 
twee dorpen reed, zag speciaal verlichte huizen, boerderijen, 
bomen en andere objecten. Wij reden deze route en laten u 
deze week de beelden zien. Kunt u nog even nagenieten van dit 
mooie initiatief.
Wereldlichtjesdag

Ieder jaar op de 2e zondag 
in december is er sinds 1997 
Wereldlichtjesdag. Wereldwijd 
komen mensen bij elkaar om 
overleden kinderen te herden-
ken en steken zij om 19.00 uur 
een kaarsje aan. Door de ver-

schillende tijdzones in de wereld ontstaat hierdoor een golf van 
licht, zodat de wereld een beetje lichter wordt voor de mensen 
die hun kind hebben verloren en daarbij mogen beseffen dat zij 
niet alleen zijn met hun verdriet.
Nieuwjaarsgesprek met burgemeester Gert de Kok
Traditiegetrouw zendt Omroep Drimmelen op 1 januari een 
gesprek uit met burgemeester Gert de Kok.  Joost Pieterman 
sprak met hem over het afgelopen jaar en de ideeën voor het 
volgend jaar. Een jaar waarin de burgemeester in ieder geval 
afscheid neemt van onze gemeente.  We zullen hem missen.

NIEUWS UIT HET OVERLEG  

Het Wmo-Platform Drimme-
len adviseert het college van 
burgemeester en wethouders 
over het beleid rond de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). 
Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag 
van de maand in een openbare vergadering bijeen. In de (di-
gitale) bijeenkomst van december werden de volgende zaken 
besproken:
Rookvrije gemeente 
R. Driesen (gemeente) praatte het Platform bij over de stand 
van zaken.  De gemeente gaat door met verdere uitvoering van 
het lokale gezondheidsbeleid. Er is een preventieakkoord. Be-
langrijke punten  zijn het tegengaan van roken,  alcoholgebruik 
en drugs onder jongeren; het stimuleren van een gezonde leef-
stijl onder inwoners; de eenzaamheid en kwetsbaarheid terug-
dringen onder inwoners.
Beschermd  Wonen
H. Stam (gemeente) besprak het onderwerp Beschermd Wo-
nen dat vanaf 2022 een verantwoordelijkheid van de gemeente 
wordt.  Het betreft mensen die, om zelfstandig te kunnen wonen, 

24 uur een vorm van zorg nodig 
hebben.  Er is een samenwerking 
aangegaan in de regio met Breda 
als zgn.  centrumgemeente. 
Breda zal bv. de gelden beheren 
en de administratie verzorgen. 
De regeling wordt aangegaan tot 2026, maar kan steeds ver-
lengd worden.
Persoonsgebonden Budget (Pgb)
Er is een pilot gestart waaraan de gemeente meedoet voor 
mogelijke aanpassingen bij het persoonsgebonden budget. Er 
moet een betere ondersteuning van de budgethouder en de 
zorgverlener komen. Het moet ook minder fraudegevoelig wor-
den.  Zo zal bv. worden bezien of de budgethouder ook budget-
vaardig is. Zo’n toetsing gebeurt tijdens het keukentafelgesprek. 
Er worden kwaliteitseisen gesteld aan de zorgaanbieder die de 
pgb-houder kiest. 
Logeerzorg
Vanaf december start in de regio Breda een proef waarbij ver-
schillende zorgaanbieders logeerplaatsen beschikbaar stellen. 
De bedoeling is om mantelzorgers die zorgen voor iemand 
met dementie even te ontlasten. De Wmo-consulenten ge-
ven hiervoor de aanwijzing af. De proef loopt 1 jaar. Er wer-
ken een 4-tal zorgorganisaties, o.a. Thebe en Surplus, mee.  
Jaarplan 2022
Het is weer tijd om de onderwerpen voor het jaarplan 2022 
te gaan benoemen. We willen ook nagaan of de zaken die het 
Platform belangrijk vindt, terug te vinden zijn in de programma’s 
van de politieke partijen. We hopen daar ook met de partijen 
over in gesprek te gaan.  Voor het Platform zijn bv. de volgende 
onderwerpen erg belangrijk: bewonersoverleg (burgerberaad), 
betrekken van ervaringsdeskundigen, energiearmoede en be-
taalbaarheid van voorzieningen. Maar ook  zaken als aanpak een-
zaamheid, laaggeletterdheid en toegankelijkheid zijn belangrijk.
Vragen of opmerkingen over deze informatie? 
E-mail:  jcabroos@planet.nl.  Tel.: 06 5105572.
Website: www.wmoplatformdrimmelen.nl. 

KIBEO’S ONTWIKKELTASSEN 
Een extra steuntje in de rug voor peuters

Binnen de leerzame peutergroepen van 
Kibeo wordt er met gerichte activiteiten 
gewerkt aan de ontwikkeling van kinderen. 
Met de unieke, door Kibeo zelfontworpen 
ontwikkeltassen kunnen kinderen die een 
extra steuntje in de rug kunnen gebruiken 

ook thuis aan de slag met diverse spellen en opdrachten. Dit 
zorgt voor beter ontwikkelde leervaardigheden van peuters en 
op de lange termijn voor betere schoolprestaties.
Spelenderwijs leert een peuter een heleboel. Kibeo werkt met 
Peuterstart, dit zijn gecertificeerde programma’s die een kind 
stimuleren op het gebied van taal en de sociale, lichamelijke en 
creatieve ontwikkeling. Heeft een kind een extra steuntje in de 
rug nodig of juist wat extra uitdaging? Dan biedt Kibeo vanuit de 
voorschoolse educatie (VE) extra ondersteuning. Met de speci-
aal ontworpen ontwikkeltassen kan een kind ook thuis aan de 
slag. 
Zes verschillende ontwikkeltassen
Lone Dannijs en Hanneke Schoonen, werkzaam op de afdeling 
Pedagogiek bij Kibeo,  hebben de ontwikkeltassen voor het eerst 
ontwikkeld in 2012. De nieuwe tassen zijn een upgrade van het 
vorige model, met nieuw spelmateriaal en een opgefriste lay-out. 
Op iedere Kibeo-vestiging is een set ontwikkeltassen aanwe-
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zig. Er zijn zes verschillende 
ontwikkeltassen, gebaseerd 
op verschillende ontwikkel-
gebieden. Als uit observaties 
tijdens de opvang blijkt (of 
als er een indicatie is van de 
jeugdgezondheidszorg) dat 
een kind een extra steuntje 
in de rug kan gebruiken, dan 
kan hij of zij een ontwikkeltas lenen om ook thuis aan de slag 
te gaan.
• Denktas: stimuleert de cognitieve ontwikkeling. Een spelletje 
kwartet leert een kind observeren, vergelijken en combineren. 
• Beweegtas: gericht op de ontwikkeling van de motoriek. Met 
behulp van een motoriekbord leert een kind de schrijfmotoriek.
• Plustas: gemaakt voor kinderen die extra uitdaging nodig heb-
ben of voorlopen in hun ontwikkeling. Mini Loco leert een kind 
opdrachten uit te voeren en ze zelf te controleren.
• Boos en blij-tas: voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een 
emotiespel stimuleert een kind op speelse wijze te praten over 
eigen gevoelens en emoties en die van andere kinderen. 
• Verhaaltas: stimuleert de taalontwikkeling. Prentenboeken hel-
pen bij het leren praten en zijn aantrekkelijk door de herken-
bare foto’s.
• Ik kan het zelf-tas: voor de ontwik-
keling van de zelfredzaamheid. Aan-
kleedpop Ed leert een kind omgaan 
met de rits- en knoopsluiting van een 
broek. Maar ook een rugzak dicht-
doen of veters strikken.
Samen thuis aan de slag! 
De betrokkenheid van een ouder 
speelt een belangrijke rol in het ge-
bruik van de ontwikkeltassen. Samen 
werken aan verschillende opdrachten 
en spellen is niet alleen gezellig, maar heeft ook een positie-
ve invloed op het leerproces van een kind. De ontwikkeltassen 
zorgen voor interactie tussen ouder en kind, denk hierbij aan 
voorlezen, rijmen of gesprekjes voeren met elkaar.  Zo kunnen 
peuters ook thuis op een laagdrempelige, speelse manier wer-
ken aan hun ontwikkeling. Lone Dannijs, afdeling Pedagogiek van 
Kibeo: “Kinderen vinden het erg leuk om de tas mee naar huis 
te nemen.  Voor ouders is het fijn om zo direct betrokken te zijn 
bij de ontwikkeling van hun kind.“  

Over Kibeo
Kibeo is een kinderopvangorganisatie in Zuidwest-Nederland 
waar kwaliteit, de ontwikkeling van kinderen en het ondersteu-
nen van ouders voorop staat. De pedagogisch medewerkers 
werken elke dag met plezier op de 150 vestigingen verspreid 
over Zeeland, Goeree-Overflakkee, de Hoeksche Waard, Bra-
bant en Barendrecht.
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1. Jacqueline Vas Dias - 2. Leny Peemen  
3. Cees Streefkerk - 4. Elly Bloemendaal 

5. Matthijs Suykerbuyk - 6. Sander Lodewi-
kus - 7. Charlotte Morales Servranckx 

8. Diana de Jager - 9. Cor Franken 
10. Peter Couweleers - 11. Tonny van Geel  

12. Toos van Boxsel - 13. Susan de Smit 
14.  Annemarie Bremer
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POPKOOR SWITCH  WENST IEDEREEN 
EEN GEZOND, GELUKKIG EN MUZIKAAL 
2022!

Hopelijk heeft iedereen fijne 
en gezellige feestdagen achter 
de rug. Maar het zal ook voor 
een aantal onder ons moeilijk 
zijn geweest omdat dierbaren er dit jaar niet meer bij waren, 
wel of niet aan corona gerelateerd.  Gebeurtenissen om bij stil 
te staan.
Net voor de kerstdagen heeft het bestuur haar leden nog per-
soonlijk een kerst- en nieuwjaarswens overhandigd, samen met 
een kleine attentie.  Wij kijken met z’n allen uit naar een beter 
jaar dan er achter ons ligt,  wij hopen van harte op een jaar 

waarin een aantal dingen weer 
normaal wordt. Een van de din-
gen waar wij als koor op hopen 
is dat wij natuurlijk snel weer 
onze repetities mogen gaan her-
vatten. Want fysiek samen zin-
gen is wat wij het liefste doen.  
Ongetwijfeld zullen wij dan op 
een later moment weer van ons 
laten horen door een optreden, 
maar in de aanloop daarnaartoe 
is samenzijn en samen zingen 
het belangrijkste.
Wij hopen dus snel op betere 
tijden en Popkoor Switch wenst 
iedereen een gezond, gelukkig 
en muzikaal nieuwjaar toe!

TERHEIJDEN EN WAGENBERG IN 1638

Op een grote getekende landkaart uit 1638 wordt het gebied 
vanaf Breda naar Geertruidenberg en de Biesbosch duidelijk 
weergegeven. Op de kaart zijn rode lijnen te zien, die aangeven 
waar mogelijk een kanaal naar het Hollands Diep zou kunnen 
komen. Deze kanaalplannen zijn niet doorgegaan en werden in 
de loop van de tijd aangepast. Uiteindelijk kwam pas in 1913-
1915 het Markkanaal naar Oosterhout, dat aansluit op het Wil-
helminakanaal.
De dorpen lijken vrij nauwkeurig te zijn ingetekend door de 
toenmalige landmeters, zoals de omschrijving erop weergeeft. 

Herkenbaar zijn Hoofdstraat, Markstraat, Raadhuisstraat, Lage-
weg en Schapenbogert. De Schansstraat en de Kleine Schans 
bestonden toen nog niet, want die dateren van een jaar later: 
1639. Bij de kerk is ook de dorpsweel getekend, daar waar nu 

EN  TOEN GEBEURDE...
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het Dorpsplein is. En het andere grote gebouw is natuurlijk het 
Slotje. De molen stond nog aan het eind van de Markstraat, aan 
de haven. En vandaar liep een dijkweg naar het begin van de 
Laakdijk. Helemaal links is de Bergen te zien, waar ‘heijde’ bij 
geschreven is. De Bredaseweg was er toen nog niet, want naar 
de stad ging men toen door de Bergen en de Hartel.
In Terheijden staan op de kaart 3 sluizen vermeld. Links de sluis 
in de Kalkvliet bij ‘Vlietzorg’, een oude naam die behouden is 
en herinnert aan vroegere tijden, toen langs het huis met deze 
naam nog een uitwateringsvliet van de Zegge liep. In 1730 was 
daar sprake van “het repareren van de oude stenen sluis op het 
Zeijl te Terheijden”. De tegenwoordige Molenweel, tegenover 
molen De Arend, werd lang geleden de ‘Kraensluijs’ genoemd. 
En in de Laakdijk ligt al eeuwenlang de ‘Vlasseltse sluijs’. De 
welen tussen Terheijden en Wagenberg zijn aangegeven en die 
langs de Helkantsedijk staan er eveneens op.

Ook de oude straten in Wa-
genberg bestonden toen al: 
Withuisstraat, Hoevense-
weg, Dorpsstraat, Vogelstraat, 
Brouwerijstraat, Thijssenweg. 
Brandestraat, Wildestraat, Wa-
genstraat en Kerkstraat.  Vanaf 
Terheijden liep de Lageweg 
naar de tegenwoordige Hof-
stad. Het genoemde ‘Duijfhuis’ 
was een grote boerderij in de 
Hoevenseweg en werd tevoren 
‘Waghenbergh ‘ genoemd. De 
Vaartkantevliet, die nu onder 
de A59 doorloopt, werd toen 
‘De Vlet Vaert’ genoemd. Des-

tijds werden de polderboten en rietschuiten namelijk ‘vletten’ 
genoemd. De namen Stuivezand en Helkant waren toen al be-
kend,  al werden die toen ook anders geschreven.
Johan van der Made

IN MEMORIAM:  JOKE HAAZE (1938- 2021)

Ze was vriendelijk, toegankelijk, 
sociaal, sterk, geëmancipeerd 
en klassiek links. Maar ook wel 
een tikkeltje eigenwijs. Bovenal 
was Joke Haaze een vrouw met 
een groot hart en overtuigd 
lid van Groen Drimmelen 
(VP/D66). De partij die in de 
gemeente Drimmelen ‘haar’ 
Vooruitstrevende Partij (VP) 
opvolgde. Haar leermeester 
Louis Sinner richtte in 1965 
Terheijdens Belang op. In 1973 
werd de naam gewijzigd in 
Vooruitstrevende Partij. Joke 
”woonde” vanaf de oprichting 
in de partij.  
Tussen 1970 en 1986 bekleedde 

Joke een raadszetel in de voormalige gemeente Terheijden en 
Wagenberg. Vervolgens was Joke jarenlang actief lid van de VP 
en vervulde ze een vooraanstaande rol binnen deze partij. Ook 
na de vorming van Groen Drimmelen (VP/D66) in 2000 bleef zij 

POLITIEK
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als secretaris actief. Pas in 2003 droeg zij het bestuurdersstokje 
over aan de volgende generatie en werd zij benoemd tot erelid 
van de partij. 
Ze bleef, als het diep sociale geweten van de partij, enorm 
betrokken bij alles wat er binnen Groen Drimmelen gebeurde. 
Bijna geen ledenvergadering sloeg ze over. Nagenoeg geen 
enkele ledenactiviteit miste ze. Gevraagd en ongevraagd 
voorzag ze de fractie en de wethouder van advies. Joke was 
er eigenlijk altijd. Zo ook op 27 november 2021. Joke luisterde 
deze ledenvergadering op met haar aanwezigheid en toonde 
haar enorme betrokkenheid en belangstelling voor ons 
verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. De verkiezingen en 
de aanloop daar naar toe had ze graag weer mee willen maken. 
Ze was er weer klaar voor!
Naast haar activiteiten voor onze partij en de VP was Joke zeer 
actief als vrijwilliger op veel gebieden. Het was ook nog maar 
een paar weken geleden dat Joke afscheid nam als vrijwilligster 
bij SWO Drimmelen.
Dinsdag  21 december bereikte ons het zeer verdrietige bericht 
dat Joke heel plotseling is overleden. Dat paste helemaal nog 
niet in haar planning, ze had nog zoveel te doen en te regelen, 
ondanks dat ze ook wel besefte dat ze steeds ouder werd. 
Haar zelfstandigheid was haar echter alles waard. We hebben 
afscheid moeten nemen van Joke en zullen haar vreselijk gaan 
missen. We wensen haar kinderen en kleinkinderen, vrienden en 
bekenden enorm veel sterkte met het verlies van hun moeder 
en grootmoeder.
Namens Groen Drimmelen (VP/D66),
Ricus Tiekstra (voorzitter),  Jürgen  Vissers (wethouder)

GROEN DRIMMELEN
Miriam van de  Werken-Tiekstra stelt zich voor

Plek 7 op de lijst van Groen Drimmelen (VP/D66) is voor mij 
gereserveerd. Mijn naam is Miriam van de Werken-Tiekstra, 33 
jaar oud en ruim 30 jaar woonachtig in Made. Politiek is mij niet 
onbekend,  bijna 6 jaar ben ik namens Groen Drimmelen raads-
lid geweest in onze mooie gemeente Drimmelen. Ruim 2 jaar 
geleden besloot ik een stapje terug te doen in de politiek omdat 
het lastig te combineren werd met mijn werk, verenigingen en 
privé. Inmiddels ben ik moeder van een prachtig klein meisje. 
Ruim 10 jaar geleden ben ik afgestudeerd als pedagoog. Nu werk 
ik bij een zorgverzekeraar. Hierdoor heb ik de meeste interes-
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se voor de jeugdzorg en de 
zorg. Het belangrijkste vind ik 
dat iedereen mee kan doen in 
onze gemeente. Alle kinderen 
moeten gelijke kansen krijgen 
en veilig op kunnen groeien. 
Hiervoor hebben we de hele 
maatschappij nodig. Zelf ben ik 
actief in het verenigingsleven; al 
vele jaren speel ik klarinet bij 
Harmonie St. Caecilia en sinds 
twee jaar ben ik voorzitter van 
Judoclub Made. 

Onze gemeente heeft heel veel verenigingen en vrijwilligers die 
zorgen voor vele activiteiten. Daar mogen we heel trots op zijn. 
Dankzij deze verenigingen en de vele vrijwilligers kan ieder kind 
(en iedere volwassene) meedoen aan sport, cultuur of andere 
activiteiten.

PVDA DRIMMELEN  WENST IEDEREEN 
EEN GOED EN GEZOND 2022!

Het jaar 2021 zit er weer op. Een vreemd jaar waarbij corona 
wederom ons doen en laten bepaalde. Ook als fractie van PvdA 
Drimmelen kijken we terug op een bewogen jaar.  Vergaderingen 
vanachter het beeldscherm vandaan, mooi dat alles nog door 
kan gaan. Liever zijn we live met collega fracties en het college 
in gesprek en nog belangrijker, in gesprek met u, inwoners van 
Drimmelen.

Terugblik 2021
In onze rol in de oppositie proberen we kritisch te zijn waar no-
dig en gaan we mee met goede voorstellen van andere partijen 
als het kan. De financiële positie van de gemeente Drimmelen is 
nu nog goed maar het blijft opletten om er voor te zorgen dat 
dit ook in de toekomst het geval is. Verder zijn we kritisch ge-
weest als het gaat om het onderhoud van wegen en de openbare 
ruimte. Dit kan en moet beter in de toekomst. Ook hebben wij 
in 2021 weer goede vervolgstappen gezet met het Dorpshart 
van Made. Tegelijkertijd ziet PvdA Drimmelen dat er mogelijk 
problemen kunnen gaan ontstaan bij andere dorpshuizen. Tot 
slot vinden we het uitstellen van oplossingen van de verkeers-
problematiek rondom Hooge en Lage Zwaluwe onverstandig en 
ronduit teleurstellend. Zomaar een paar onderwerpen van het 

afgelopen politieke jaar.
Vooruitblik 2022
Terugkijken is soms nodig maar liever kijkt PvdA Drimmelen 
naar de toekomst. Komend jaar zijn er weer gemeenteraads-
verkiezingen. De fractie van PvdA Drimmelen staat al in de 
startblokken voor de komende campagne. Hierbij leggen we 
de focus op wat echt nodig is voor een goede toekomst van 
onze mooie gemeente. Aandacht voor iedereen, jong en oud, 
PvdA Drimmelen heeft Hart voor Drimmelen. Met een mooi 
verkiezingsprogramma gaan we vol vertrouwen het nieuwe jaar 
in. Hou daarom dit blad, sociale media en uw brievenbus goed 
in de gaten zodat u op de hoogte blijft van onze mooie plannen. 
PvdA Drimmelen wenst iedereen een gezond en gelukkig 2022. 
Hopelijk tot snel. 

STA JIJ ER  ACHTER? STEM ER  VÓÓR!
Dubbelklik op de weekblik

Het jaar is net begonnen. Tijd om onze voorzitter voor te stel-
len. Je kunt je het bijna niet voorstellen als je naar de foto kijkt. 
Hij voorzitter? Jazeker, hij, Johan van der Vlist, is de voorzitter 
van SAMEN Drimmelen.
Johan is bij veel Drimmelena-
ren vast en zeker bekend: Hij 
was bakker in Lage Zwaluwe, 
heeft gesauweld in bijna alle 
kernen van de gemeente (de 
May,  jullie zijn de laatsten, Jo-
han is bereid!), is coördinator 
van het KWF voor Lage Zwalu-
we, voorzitter van Muziekver-
eniging Alliance, heeft geschre-
ven voor BN DeStem, voor ’t 
Carillon en voor ‘Kijk op Drim-
melen’, is medevoorzitter van 
de solexclub en deelnemer van 
diverse organisaties van allerlei evenementen.
Toen in 2020 Femke en Ankie besloten dat er veel meer din-
gen in de Drimmelense politiek samen gedaan moesten worden, 
voelde Johan zich direct tot de nieuwe partij aangetrokken. Zijn 
eerste programmapunten waren: meer aandacht voor de jeugd 
en aandacht voor dierenwelzijn. Johans suggestie de naam ‘Vrij-
partij’ te gebruiken (vrij van de gevestigde orde!) haalde het niet. 
De naam werd  ‘SAMEN Drimmelen’.  Johan werd voorzitter. 
Een mooi logo werd bedacht: 5 puzzelstukjes. Geel en blauw van 
stukje 1 en 3 mengt groen. Blauw en rood wordt paars. Oranje 
is een gepasseerd station. Wij puzzelen voor goede Drimme-
lense oplossingen. In de puzzelstukjes staan de letters ‘SAMEN’. 
De dames daagden Johan uit om de kleuren van de partij in zijn 
haren uit te dragen, een uitdaging die hij aanging. Tot de ver-
kiezingen van 16 maart loopt Johan dus met een kleurrijk SA-
MEN-kapsel. Geen probleem voor hem:  “Humor is belangrijk!”.
Deze voorzitter gaat ons als politieke partij ‘SAMEN’ naar de 
verkiezingen leiden. Nu is hij nog burgerlid, maar als we genoeg 
stemmen krijgen wil Johan zeker als raadslid zijn zegje gaan 
doen.  Waar hij op de kieslijst staat? Dat is nog geheim.
Voor 2022 wensen wij jullie allemaal een jaar toe waarin al je 
wensen uitkomen. En heb je nog een goed voornemen: laat wat 
van je horen via samen.drimmelen@gmail.com. 
Samen staan we voor Drimmelen!

v.l.n.r: Piet, Caine, Leo, Jan, Hanneke, Stan en Peter (foto Peter Geluk) 

De kleurrijke voorzitter van SAMEN: 
Johan van der Vlist
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DUBBELKLIK OP DE  WEEKBLIK
De wekelijkse rubriek van SAMEN Drimmelen

Iedere week gebeurt er iets in onze gemeente. Iets belangrijks 
voor ons,  als SAMEN Drimmelen,  of iets voor jullie als inwoner 
van Drimmelen.  We houden je iedere week op de hoogte.
We tellen af: 16 maart is voor ons de grote dag: de gemeente-
raadsverkiezingen. Wij willen, als nieuwe partij, zo bekend mo-
gelijk worden. Hoe doen we dat? Deze week overlegden we SA-
MEN.  Wat kunnen we doen, wat vinden mensen niet vervelend 
en waardoor leren mensen ons kennen? Onze slogan wordt: ‘Sta 
jij er achter? Stem er vóór!’
En we hebben een paar mooie campagne-ideeën! Welke? Dat 
verklappen we nog niet. Houd je oren en ogen goed open! 
Oren? Ja, we hebben nl ook een echt lijflied, te beluisteren op 
onze facebook-pagina en op YouTube.  Zing maar lekker mee!
Dan heb je nog een kieslijst. Wie van onze leden wil hierop 
staan? Wie durft in het wespennest van de gemeentepolitiek te 
kruipen? Zaterdag gingen we hiervoor op audiëntie bij een raad 
van wijzen. Een diep gesprek over onze ambities. De namen en 
volgordes op de kieslijst…….. die weten we nog niet. Er wordt 
nog druk overlegd.  We houden jullie op de hoogte.
Bestuurlijk gaat het leven natuurlijk ook gewoon door: donder-
dag 16 december: de raadsvergadering. Het nieuwe Dorpshart 
van Made werd o.a. besproken. Het verbouwen van de Bernar-
duskerk, het afbreken van de Mayboom en het bouwen van wo-
ningen in deze omgeving. Er is een mooie constructie verzon-
nen.  Als het maar niet te veel gaat kosten!  Je kunt het volgen bij 
Omroep Drimmelen en op www.drimmelen.nl.
En zagen jullie ook dat er hoveniersbedrijven in onze gemeente 
bezig waren om alle gevallen bladeren tussen de struiken weg 
te halen? Deze bladeren zouden voor een goede humuslaag 

kunnen zorgen. Kunstmest is 
dan niet nodig. En waar blijven 
de egeltjes en alle insecten? 
Zij hebben een schuilplaats en 
voeding nodig. Wij stelden er 
als SAMEN Drimmelen vra-
gen over.  Hier wordt vast diep 
over nagedacht.
Tot de volgende ‘Dubbelklik op 
de weekblik’. Tips en ideeën: 
samen.drimmelen@gmail.com.
Dank je wel!

COMBINATIE  ALGEMEEN BELANG 
MAAKT LIJSTTREKKER  VERKIEZINGEN 
2022 BEKEND

Teun van de Steenoven opnieuw lijsttrekker CAB Drim-
melen
In de afgelopen maanden hebben de leden van Combinatie  Al-
gemeen Belang tijdens diverse bijeenkomsten hun keuze voor 
de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 ken-
baar kunnen maken. De leden hebben hierbij unaniem gekozen 
om ook deze verkiezingen Teun van de Steenoven aan te wijzen 
als lijsttrekker voor de Combinatie Algemeen Belang.

Zou Femke onze nummer 1 worden?
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Teun was ook tijdens de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2018 
lijsttrekker voor het CAB en 
wist diverse lijsttrekkersdebat-
ten op zijn naam te zetten. Teun 
is in 2017 begonnen als raadslid 
voor het CAB en heeft de afge-
lopen jaren laten zien dat hij zeer 
betrokken is bij de samenleving, 

haar inwoners en ondernemers. Teun is een typisch ‘mensen-
mens’, eerlijk, sociaal, hij biedt een luisterend oor en is iemand 
die graag mensen met elkaar verbindt. Het CAB ziet in Teun 
van de Steenoven de ideale kandidaat om niet alleen opnieuw 
de partij aan te voeren maar ook om samen met het hele team 
van Combinatie Algemeen Belang een verkiezingsoverwinning 
te gaan behalen.
Nummer 2 op de kandidatenlijst voor de verkiezingen 2022 is 
Sarien Hoevenaar.  Sarien zal samen met  Teun gaan optrekken 
bij de debatten, overleggen en bijeenkomsten die de komende 
tijd georganiseerd zullen worden.
De overige kandidaten voor de kandidatenlijst voor de verkie-
zingen worden binnenkort bekendgemaakt. Wij streven hierbij 
naar een evenwichtige verdeling van de kernen, mannen en 
vrouwen gelijk verdeeld en een mix van jong en oud. Dit zal best 
een uitdaging worden, maar gezien de kandidaten die zich heb-
ben aangemeld hebben wij vertrouwen dat dit zal gaan lukken 
en dat we wederom met een zeer sterk team de verkiezingen 
tegemoet gaan.
Bestuur Combinatie Algemeen Belang.  Eerlijk duidelijk en lokaal.

EEN BETER JAAR MET EEN GOEDE START

Een gelukkig en gezond 2022 met ook veel plezier toegewenst 
vanuit de Lijst Harry Bakker! Laten we optimistisch beginnen 
met hopelijk zo snel mogelijk weer terug naar onze vrijere 
samenleving als dat kan. De scholen zijn weer open en als 
de rest ook snel volgt, kunnen we weer terug naar normaal. 
Maar wat is dat met zulke hoge energieprijzen, een verdeelde 
maatschappij en een kabinet dat met goede bedoelingen eerst 
moet opstarten?
Sport
De winter is nog niet ten einde en we vierden vorige week 
de laatste Elfstedentocht. Ondertussen komen de Olympische 
Winterspelen er weer aan met uit onze regio de kunstrijdster 
Lindsay van Zundert als trotse vlaggendraagster van de equipe. 
De jeugd heeft de toekomst en laten we daarom zuinig zijn op 
deze generatie die het nu extra moeilijk heeft. Gelukkig wordt 
er vanuit de gemeente geïnvesteerd in extra activiteiten en 
begeleiding, maar een goede thuisbasis en naar school gaan blijft 
de basis.  En sporten!
Nieuw kabinet en gemeentelijke financiën
De Lijst HB stimuleert dit ook en hopelijk blijft dit mogelijk,  ook 
in de toekomst. Want met een nieuw kabinet wordt er weer an-
ders omgegaan met de taken van de gemeenten en de daarbij 
behorende financiën. Dat is nog steeds niet in balans (de VNG 
spreekt van een valse start) en dat betekent keuzes maken. Niet 
alles kan en links- of rechtsom:  het moet toch betaald worden, 
die nieuwe school of kerkverbouwing, de vuilnisbak, de extra 
lantaarnpaal of een geasfalteerd en veilig fietspad. Nog even los 
van de materialen en mensen, die steeds schaarser en duurder 
worden. Uitdagingen genoeg voor het komende jaar en dan zijn 
er ook nog de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 
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maart (met een voorstemming 14 en 15 maart op een enke-
le locatie). Dat wordt weer belangrijk voor de komende jaren! 
Lijst Harry Bakker is er altijd voor u,  nu en in de toekomst!
Hopelijk heeft u het gewaardeerd hoe de Lijst Harry Bakker 
zich heeft ingespannen om het zo goed mogelijk te doen in 
Drimmelen. Voor u vergaderen we, zijn we overal aanwezig, 
houden de lasten zo laag sociaal mogelijk voor een gezonde en 
veilige samenleving die we met z’n allen maken en beleven. 
Op de toekomst!

WANDELPAD LANGS DE MARK

Al eerder heb ik een stukje ingezonden over het volgend on-
derwerp, maar blijkbaar zijn er nog steeds hondenbezitters in 
Terheijden die het niet iedereen gunnen om onbekommerd te 
genieten van het mooie wandelpad langs de Mark in Terheijden.
Let wel: de meesten zijn sociaal genoeg om hun viervoeter bij 
zich te roepen, echter als hardloper word je regelmatig gecon-
fronteerd met mensen die vinden dat jij maar moet wijken voor 
hun hond.
Vandaag weer. Aangezien de coronamaatregelen het niet toe-
staan om in clubverband te sporten,  besloot ik een rondje rond 
ons dorp te hardlopen. Daarbij uiteraard ook langs de mooie 
Schans en de Mark.
Op het wandelpad bij de Mark werd het pad geblokkeerd door 
3 dames met zo’n 6 honden. Ik ging wandelen en vroeg hen of 
ze de honden even bij zich wilden roepen. 
Een paar werden aangelijnd, een kleintje en een grote niet. Op 
mijn vraag of ze ook de grote hond bij zich wilde roepen, was 
het antwoord: “Dat kan niet, want hij luistert niet”….  Tevens 
werd me toegeroepen dat ik maar een andere weg moest ne-
men, want dit was een hondenlosloopgebied.
Waar had ik dat nog niet zo lang geleden ook al eens gehoord? 
O ja,  ook door een hondenbezitter bij het Markpad in Terheij-
den!!
Ik wandelde langzaam op het pad verder maar de grote hond 
liep in een perk, kwam op mij af en ging om me heen lopen. Ik 
bleef stil staan, want hij zag er niet echt aaibaar uit. Helaas werd 
er, ook toen de hond bij me stond, geen aanstalten gemaakt 
om de hond terug te roepen. Een passerend stel dat het aanzag 
bood me aan met hen verder te wandelen.
Even verder ging ik van het pad af,  de woonwijk in, het werd 
me teveel. Daarop kreeg ik nog vinnig nageroepen “Goed zo”!? 
Dit is toch te zot voor woorden! Waarom doen sommigen zo 
asociaal? Hoeveel moeite is het om je hond even bij je te laten 
komen zodat ook anderen rustig van het wandelpad gebruik 
kunnen maken? Je hond kan daarna weer gewoon los.

LEZERS IN DE PEN

Harry Bakker koerst naar nieuw succes!
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Ook andere wandelaars, joggers, ouderen, ouders met buggy’s 
en kleine dreumesen op loopfietsjes willen daar genieten.
Een losloopgebied voor honden wil niet zeggen dat het dan ook 
alleen gebruikt dient te worden om honden los uit te laten en 
dat anderen zich daar maar op moeten aanpassen.
Voor de dame die haar grote hond niet terug wilde roepen om-
dat hij  “toch niet luistert” het volgende advies: maak in het 
vervolg gebruik van de omheinde losloopvelden die door de 
gemeente zijn aangelegd of ga de polder in, daar kan je hond 
lekker ravotten zonder “last” van wandelaars. En vooral: ga eens 
naar een goede hondentraining. Goed voor hond en baasje: de 
hond leert er vaardigheden zoals luisteren en bij de baas komen; 
het baasje leert er wat over sociale omgangsvormen samen met 
zijn/haar hond.
Gun iedereen het gebruik van alle (wandel)paden in het dorp, 
niemand heeft het alleenrecht: het dorp is te mooi om een an-
der niet te gunnen daar van te genieten.

‘OLIEBOLLEN  VAN DE  ABT’ MET 
OUDJAAR EEN SUCCES
Mooi bedrag opgehaald voor het behoud van de 
Antonius Abt

Afgelopen 31 december verkochten vrijwilligers 
van Stichting Behoud de Antonius Abt oliebollen 
om geld in te zamelen voor het behoud van het 
gebouw. Het was de eerste editie van de verkoop 
bij de Antonius Abtkerk, nadat het stokje van de 
verkoop over was gedragen door Stichting Molen 

de Arend.  Het was mooi te zien dat zoveel mensen hun olie-
bollen bij de Abt kwamen kopen, waardoor er een mooi bedrag 
is opgehaald voor het behoud van het gebouw. Als het aan de 
vrijwilligers ligt, houden we deze nieuwe, maar ook oude traditie 
in het dorp erin!
Eerste oliebollen verkocht door oud-bakker Kees Rompa
Na twintig jaar kwam er een einde aan de verkoop van olie-
bollen met Oudjaar bij Molen De Arend in Terheijden. Gelukkig 
wilde oud-bakker Kees Rompa, die als vrijwilliger jarenlang de 
oliebollen bij de molen bakte, nog één keer voordoen hoe de 
verkoop in zijn werk ging. Hij verkocht om 9.00 uur de eerste 
oliebollen in de kraam aan de Markstraat. Hierna was het aan 
de vrijwilligers van Stichting Behoud de Antonius Abt om de 
oliebollen, met en zonder krenten, te verkopen.

De oliebollenverkoop werd in samenwerking met bakkerij Jür-
gen en Carolien van Dongen georganiseerd. Dankzij de vele 

TERUGBLIK

Oud-bakker Kees Rompa verkoopt de eerste ‘oliebollen van de Abt’

ZOEK DE 10  VERSCHILLEN
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vrijwilligers die hebben geholpen, liep de verkoop als een trein. 
Bestellingen opnemen, de oliebollen in de zakken doen (de poe-
dersuiker niet vergeten) en het afrekenen ging erg vlot. En als de 
bodem van de kratten in zicht kwam,  werden er snel weer nieu-
we verse oliebollen geleverd van de bakkerij aan de overkant.
Volgend jaar
Voorzitter van Stichting Behoud de Antonius Abt, Petra Kimmel, 
kijkt terug op een geslaagde en vooral gezellige 31 december: 
“Het afgelopen jaar konden we opnieuw weinig organiseren in 
zaal ‘de Abt’ om geld in te zamelen voor het behoud van het 
gebouw.  We zijn dan ook erg blij dat we op de valreep van 2021 
tóch nog een evenement op poten konden zetten. Het was su-
per om met alle vrijwilligers deze oliebollenverkoop te houden 
en hopelijk weer veel mensen in en uit Terheijden te kunnen 
laten zien wat wij als stichting doen.  Wat ons betreft hebben we 
volgend jaar weer oliebollen van de Abt!”.
Meer weten over Stichting Behoud de Antonius Abt? Ga naar 
www.behouddeantoniusabt.nl.

ZONNEBLOEM DENKT AAN HUN GASTEN

Allereerst, dank nog voor de donaties bij de sta-
tiegeldautomaat van de Jumbo en de stemmen 
die u uitbracht bij de Rabo Clubactie. Ondanks 
dat het voor iedereen weer balen is dat we dit 
jaar alweer (of is het nog steeds) met coro-
na zitten, is het voor onze ouderen moeilijker.  
Omdat we geen activiteiten kunnen organise-
ren, alles wordt weer geannuleerd, hebben wij 
dit jaar besloten om hun voor de kerst een klei-

nigheidje in de vorm van een kerstroos te bezorgen. Gewoon 
om hun te laten weten dat wij ondanks alles wel aan hen denken. 

Dat de vrijwilligsters al enthousiast in de startblokken stonden, 
ziet u op bijgaande foto. Dus lieve gasten van de Zonnebloem, 
wij denken aan jullie en als er maar enigszins iets weer kan en 
mag dan horen jullie van ons. Wij hopen dat 2022 een “beter” 
jaar gaat worden. Hoewel nog steeds niets mag en kan, wensen 
wij iedereen een goed jaar toe en we hopen al onze gasten weer 
gezond terug te zien. 

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

Vieringen door de week en in het weekend
Op zaterdagavond is er voorlopig GEEN viering om 
19.00 uur in onze H. Antonius Abtkerk, wel iedere zon-

KERKEN
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dag om 11.00 uur.
Voorlopig schema vieringen in de H. Antonius Abtkerk
Zondag 16 januari 11.00 uur: Eucharistieviering. Naamdag 
H. Antonius Abt. Extra collecte: Stichting Leergeld.  Voorganger: 
pastoor R. van Bronswijk. Orgel: dhr. J. Horbach. Zang: ”delega-
tie” Herenkoor o.l.v.  dhr. H.  Vergouwen.
Zondag 23 januari 11.00 uur:  Eucharistieviering.  Voorgan-
ger: pastoor R. van Bronswijk. Orgel: dhr. J. Horbach. Zang: dhr. 
H.  Vergouwen.
Coronamaatregel
Bij binnenkomst in de kerk a.u.b. mondkapje op, als u zit mag 
het mondkapje af en bij het verlaten van de kerk het mondkapje 
weer op.
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.

88 NIEUWE  WONINGEN  WAGENBERG
Gemeente en de ontwikkelcombinatie hebben 
overeenstemming over plan  Verlengde Elsakker

Aan de oostzijde van Wagenberg komt 
een nieuwe woonbuurt. Het plan Ver-
lengde Elsakker bestaat uit 88 wonin-
gen, waarbij aan iedere woningzoekende 
gedacht is. Er komen 32 appartementen 
(16 betaalbare koop en 16 sociale huur), 
25 twee-onder-één-kapwoningen (dure 
koop), 20 rijwoningen (betaalbare koop), 

10 rug-aan-rugwoningen (goedkope koop) en 1 vrijstaande wo-
ning. Het ontwerp bestemmingsplan is nu vastgesteld en ligt ter 
inzage. De verwachting is dat er in 2023 gebouwd gaat worden 
door Ontwikkelcombinatie  Verlengde Elsakker (KlokGroep 
Wonen B.V., Focus Brabander B.V. en Dura  Vermeer Bouw Zuid 
B.V.).
Mooie en duurzame woonwijk met 88 woningen
Wethouder Jan-Willem Stoop: “Het proces om tot dit plan te 
komen heeft een te lange doorlooptijd gekend. Het is echter 
wel positief dat dit heeft geleid tot een mooie en duurzame 
woonwijk van 88 woningen, waarin voor iedere woningzoeken-
de wel een passende woning zit. Van jong tot oud, van goedkoop 
tot duur.  Met de aansluiting op de  Voshil wordt een goede 
maatregel getroffen om de verkeersdruk in de Kerkstraat en 
Dorpsstraat/Brouwerijstraat te beperken. Hiervoor zal ook het 
busstation aangepast en omgevormd worden tot een HUB. Het 
was een ingewikkelde puzzel, maar ik ben blij dat we hem ge-
legd hebben.” Namens de ontwikkelcombinatie vult Ad van den 
Berg aan:  “Wij zijn blij dat onze gezamenlijke inspanning met de 
gemeente Drimmelen en de buurt in Wagenberg heeft geleid 

tot een mooi plan met voor ieder wat wils. Met de senior en 
de starter om de hoek, maar ook alleenstaanden en gezinnen 
in één compact woongebied. Maatschappelijk mooi van opzet 
en in een landelijke omgeving waar ik zelf ook graag zou willen 
wonen. Een dorp in een dorp zogezegd.”
Passend in de omgeving en met aandacht voor de be-
reikbaarheid
De opzet van de nieuwe woonwijk sluit aan op de omgeving. 
De woningen komen rondom een centraal middengebied. In 
dat middengebied staan twee appartementengebouwen in het 
groen. Ook is daar ruimte voor waterberging en een speelvoor-
ziening in opgenomen. De wijk is via twee wegen bereikbaar: via 
de Elsakker én de Wagenstraat.

Ruimtelijke procedure
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd 
met het ontwerp bestemmingsplan. Dat is op 24 december 
2021 voor iedereen ter inzage gelegd. Zienswijzen kunnen wor-
den ingediend bij de gemeenteraad. De verwachting is dat de 
bouw in 2023 kan starten. 
Kijk voor meer informatie ook op de website van Ontwikkel-
combinatie Verlengde Elsakker:  www.verlengde-elsakker.nl.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Dorpsplein  Terheijden autovrij
Het Dorpsplein in Terheijden wordt eind januari 2022 autovrij. 
Bij de herinrichting van het centrum is door de gemeenteraad al 
besloten dat het vernieuwde Dorpsplein een echt plein moest 
worden, met ruimte voor terrassen. Om de huidige parkeer-
vakken op het Dorpsplein te compenseren, heeft de gemeente 
eerst op andere plaatsen in het centrum nieuwe vakken toege-
voegd. Nu de laatste extra parkeerplaatsen zijn gerealiseerd, ko-
men de tijdelijke parkeervakken op het Dorpsplein te vervallen.
Dit betekent het volgende:
- Vanaf 26 januari 2022 is er een parkeerverbod op het Dorps-
plein in Terheijden. 
- De parkeervakken ter plaatse worden verwijderd, de borden 

GEMEENTE
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worden aangepast en de bloembakken worden verzet om voor 
een visuele afscheiding van het plein te zorgen.
- Het parkeerverbod geldt niet voor vergunninghouders, zoals 
de standplaatshouders van de weekmarkt.
Zoals aangegeven zijn er voor de parkeervakken die nu ver-
vallen, al andere vakken teruggekomen elders in het centrum 
van Terheijden. Ook komt er nog een waterornament op het 
Dorpsplein, maar dat moet nog verder uitgewerkt worden en 
volgt dus op een later moment. 
Kijk voor meer informatie over de herinrichting van het centrum 
ook op www.drimmelen.nl/herinrichting-centrumroute-terheij
den.
Start verkoop bouwkavels tiny houses E-veld 

De gemeente start de verkoop van vijf 
bouwkavels in de nieuwe duurzame woon-
wijk E-veld te Terheijden. Op deze bouwka-
vels is het verplicht een tiny house te bou-
wen,  met een maximale inhoud van 225 
m3. Ook is het verplicht zo’n tiny house 
permanent te bewonen. De oppervlakte 

van de kavels varieert van 208 tot 434 m2.
Informatie over de verkoop en de toewijzing van de bouwkavels 
is te vinden op www.drimmelen.nl/tiny-houses.  
Inschrijven voor een kavel kan tot 1 februari 2022, 12.00 uur.
Boosterprik zelf toevoegen aan vaccinatiebewijs 
Een boostervaccinatie wordt niet automatisch toegevoegd aan 
de CoronaCheck-app. Deze moet u zelf ophalen door opnieuw 
in te loggen met DigiD via het ‘+’teken rechtsboven in de app. 
Kijk voor meer informatie op www.coronacheck.nl. 
Let op:  het kan na de vaccinatie een aantal dagen duren voordat 
u de vaccinatie kunt ophalen.
Bekijk het complete coronanieuws van de gemeente Drimme-
len op https://drimmelen.nl/informatie-over-het-coronavirus.
BEKENDMAKINGEN
Nieuwe werkwijze bekendmakingen vanaf januari
Met de invoering van de Wet elektronische publicaties (Wep) 
is de gemeente niet meer verplicht alle bekendmakingen te pu-
bliceren. Alle bekendmakingen worden gepubliceerd op www.
overheid.nl en in ’t Carillon komt wekelijks een beknopte sa-
menvatting. Als u op de hoogte wilt blijven van alle officiële be-
kendmakingen en kennisgevingen kunt u zich abonneren op de 
e-mailservice van Overheid.nl. Dan krijgt u onder andere be-
richt over ruimtelijke plannen, verordeningen, aangevraagde en 
verleende omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen 
en verkeersmaatregelen in uw buurt. Kijk voor meer informatie 
op www.drimmelen.nl/bekendmakingen.  
Let op: Vanwege corona is inzage van onderstaande meldin-
gen, (voorgenomen) besluiten, (ontwerp-)vergunningen en (ont-
werp-)beschikkingen op het gemeentehuis niet mogelijk. 
Stuur een e-mail naar omgevingsvergunning@drimmelen.nl om 
de stukken gratis digitaal op te vragen. We kunnen de stukken 
meestal ook opsturen. Hiervoor worden kosten in rekening ge-
bracht.
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Haagwinde 39,  Terheijden: het kappen van 1 boom aan de zij-
kant van de woning.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Molenstraat 51, 4844AM  Terheijden, 2021-000171: Het kappen 
van 1 boom op het zij-erf i.v.m. veiligheid omgeving. Besluitda-
tum: 15-12-2021.
Evenakker 21, 4844RM Terheijden, 2021-000243: Het kappen 
van 2 bomen i.v.m. de grootte met herplantplicht van 2 bomen. 
Besluitdatum: 21-12-2021.
Kerkstraat 32, 4845ED  Wagenberg, 2021-000036: Het realise-

ren van een B&B in het bijgebouw. Besluitdatum: 15-12-2021.
Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
Wagenstraat 78, 4845CX Wagenberg, 2021-000071: Het ver-
bouwen van de wagenstal. Besluitdatum: 15-12-2021. 
Het verlengingsbesluit is nog NIET verleend. Het college heeft 
besloten om in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voor de genoemde aanvragen de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van (maximaal) 6 weken. U kunt als 
derde-belanghebbende geen bewaar maken tegen het verlen-
gingsbesluit. Dat kan pas nadat er op de aanvragen is beslist.
Vaststelling wijzigingsplan ‘Munnikenhof 5’ (Terheijden)
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat zij het wijzigingsplan ‘Munnikenhof 5’ ongewijzigd hebben 
vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft betrekking op de functie-
wijziging van de bestaande agrarische bedrijfswoning aan de 
Munnikenhof 5 in Terheijden naar een plattelandswoning.
Het wijzigingsplan is tot en met donderdag 27 januari 2022 op 
te vragen via een mail naar omgevingsvergunning@drimmelen.
nl.  Het wijzigingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijke
plannen.nl met het identificatienummer NL.IMRO.1719.0wp-
20munnikenhof5-vg01.  Tegen het wijzigingsplan kan door een 
belanghebbende schriftelijk beroep worden ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. De beroepstermijn is gestart op za-
terdag 18 december 2021 en eindigt op vrijdag 28 januari 2022.
Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroeps- 
termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. 
Het plan treedt dan niet in werking alvorens op het verzoek 
is beslist.  Als een beroepschrift is ingediend, bestaat tevens de 
mogelijkheid om bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige 
voorziening in te dienen.
Voor meer informatie over het vastgestelde wijzigingsplan kunt 
u contact opnemen met de heer B.  Tjiam van de afdeling Grond-
gebied, telefonisch te bereiken onder nummer 140162.
Ontwerpbestemmingsplan “Verlengde Elsakker Wa-
genberg” 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen 
maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Verlengde 
Elsakker’ ter inzage ligt. Tevens worden de bijbehorende ‘Nota 
verwerking inspraak en wettelijk vooroverleg’, het besluit aan-
meldnotitie m.e.r. en het ‘Ontwerpbesluit hogere waarden Wet 
Geluidhinder’ gedurende deze periode ter inzage gelegd. 
Het ontwerpbestemmingsplan is tot en met donderdag 3 febru-
ari 2022 opvraagbaar via een mail naar omgevingsvergunning@
drimmelen.  Het is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplan
nen.nl met het identificatienummer NL.IMRO.1719.3bp18ver-
lelsakker-on01.
Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen, ge-
durende de termijn van de terinzagelegging, schriftelijk of mon-
deling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad 
van de gemeente Drimmelen. Het postadres voor het indienen 
van schriftelijke zienswijzen is Postbus 19, 4920 AA Made. 
Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge ziens-
wijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar 
mevrouw N. Stremme-van Pelt, telefonisch te bereiken onder 
nummer 140162.
Bekendmaking instellen voetgangersoversteekplaats 
Markstraat Terheijden
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat zij het besluit hebben genomen om een voetgangersover-
steekplaats in te stellen op de Markstraat in Terheijden, ter 
hoogte van nummer 31 en de kruising met de Norbartstraat en 
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Meester Aalbersestraat.
Tijdelijke verkeersmaatregel 
Burgemeester en wethouders van gemeente Drimmelen maken 
bekend dat zij toestemming hebben gegeven tot het instellen 
van een uitzondering op de geslotenverklaring voor motor-
voertuigen op meer dan twee wielen op het Molenpad en de 
Lageweg in Terheijden, van 10 januari tot en met 10 april 2022, 
of zoveel korter of langer dan nodig is wegens bouwroute naar 
E-veld. 

DE HONINGRAAD WORDT ‘CENTRUM 
VOOR LEVEN MET EN NA KANKER’

Kanker en het (leren) leven met kanker is een maatschappelijk 
probleem. Eén op de drie mensen krijgt in zijn of haar leven kan-
ker. Elke Nederlander krijgt met deze ziekte te maken als naaste, 
mantelzorger of nabestaande. De gemiddelde vijfjaarsoverleving 
van kanker is de laatste decennia gelukkig sterk toegenomen 
en ligt nu op 65%. Het gevolg daarvan is een groeiende groep 
van ruim 800.000 mensen die leeft met en na kanker. Dit aantal 
neemt toe naar één miljoen mensen in 2030. Een miljoen men-
sen die weliswaar de diagnose kanker hebben overleefd, maar 
vaak met tal van klachten als gevolg van de behandeling blijven 
rondlopen (toekomstvisie IKNL).
Betere kwaliteit van leven
De gevolgen van de behandeling kunnen veel invloed hebben 
op het dagelijks leven. Op emotioneel, maar ook op praktisch 
vlak, met betrekking tot werk, studie of sociale contacten. Het 
is van belang dat (ex-)patiënten, naasten en nabestaanden over 
hun problemen kunnen praten. Inloophuis De Honingraad biedt 
deze ondersteuning aan mensen geraakt door kanker en zal in 
het nieuwe jaar de landelijke ondertitel Centrum voor leven 
met en na kanker gaan voeren. Bestuurder/coördinator Rob 
Koster:  ‘Veel mensen hebben baat bij de bezoeken aan ons cen-
trum. Zo blijkt uit onderzoek dat 84% van de gasten vindt dat 
hierdoor hun kwaliteit van leven is verbeterd. Ook in corona-
tijd zijn wij er voor onze gasten, uiteraard volgens de geldende 
richtlijnen.’
Landelijke dekking
De centra voor leven met en na kanker hebben met hun 81 lo-
caties een landelijke dekking en zijn zonder afspraak en zonder 
doorverwijzing te bezoeken. Voorheen opereerden de centra 
onder de naam nazorgcentra of inloophuizen. Maar om de doel-
groep gerichter te bereiken is er gekozen voor een overkoe-
pelende landelijke ondertitel die de lading beter dekt. Zo weet 
iedereen die leeft met en na kanker, van patiënt tot naaste, deze 
ondersteuning beter te vinden. 
Gasten over de centra voor leven met en na kanker
84% van de gasten vindt dat door het bezoeken van een cen-
trum hun kwaliteit van leven is verbeterd. 96% van de gasten 
geeft aan binnen minimaal één van de domeinen van positieve 
gezondheid een positieve verandering te hebben ervaren door 
het bezoeken van een centrum. Bijna driekwart van de gasten 
(71%) geeft aan zich door hun bezoek aan het centrum beter te 
kunnen ontspannen.
Deze resultaten zijn afkomstig uit het Effectonderzoek van on-
derzoeksbureau Sinzer.

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
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De foto in het midden is gemaakt door Frans Snoeren


