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Deze foto is gemaakt door Gerard van Vugt.
Meer foto’s op blz. 11 en 24.

2

jaargang 45 nummer 1079
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Rondom de Toren is een tweewekelijkse uitgave en wordt in
Terheijden en Wagenberg huis-aan-huis bezorgd.
Secretariaat
Hoevenseweg 18 4845 PD Wagenberg
		
076 - 593 1952
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Terheijden:
Bibliotheek Terheijden, ‘Toptiekske,
		
Jürgen en Carolien van Dongen
Wagenberg
Bakkerij Léon van Dongen, Plexat
Online bereikbaarheid
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www.rondomdetoren.nl
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facebook.com/rondomdetoren
Drukkerij
Drukkerij Boonen
Bezorgklachten liesbeth@rondomdetoren.nl of 076 - 593 2137
Volgende editie 1080
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 30-03-2022, 17.00 u
GEZONDHEID
Algemeen noodnummer		
112
Huisartsenpost Oosterhout
0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden)
0162 - 424 024
Pastorale zorg			
06 - 514 900 11
Bloedafname SHL Terheijden
Schepenhof Fysio
				Schepenhof 21 Terheijden
				maandag-woensdag-vrijdag,
			
8.00-10.00 uur, vrije inloop
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 Tel. 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: 30/03, grijs: 20/04
Wagenberg
groen: 01/04, grijs: 22/04
Ophalen oud papier		
09/04
Ophalen plastic
Terheijden 30/03, Wagenberg 01/04
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden		
di. en vr.. 14.30 - 17 .00 u,
				
wo. 12.30 - 17.00 u
Woonvizier			
0162 - 679 800

UITGAAN
TOERISTISCH TRAAIE KLAAR VOOR HET
TOERISTENSEIZOEN 2022
Deelnemers te herkennen aan emaillen schildje

Weet jij wat er allemaal te zien is in Terheijden?
Denk aan onze mooie monumenten zoals het
Witte Kerkje, molen De Arend en de Kleine
Schans. Of aan onze prachtige omgeving zoals de
Binnenpolder van Terheijden en de eendenkooi.
Alle toeristische activiteiten en bezienswaardigheden zijn nu gebundeld op één website: www.toeristischtraaie.
nl.
In een oogopslag zie je hier
al het toeristisch aanbod van
Terheijden. Van restaurants tot
monumenten en van overnachtingsmogelijkheden tot activiteiten en workshops. Ook zijn
er diverse wandel- en fietsroutes door Terheijden te vinden
(waaronder een historische wandelroute) waardoor iedereen
kennis kan maken met de prachtige streek waarin het dorp ligt.
Nu de coronamaatregelen
sterk versoepeld zijn, kunnen
we weer volop genieten van
alles wat Terheijden te bieden
heeft.
Om de deelnemers aan Toeristisch Traaie goed te herkennen,
krijgen zij een fraai emaillen
schildje dat buiten, dus goed zichtbaar, opgehangen
wordt.
Op vrijdag 25 maart om 09.30 uur wordt het eerste
schildje uitgereikt aan Marlies Joosen van Minicamping Munnikenhof Terheijden. De uitreiking vindt
plaats door wethouder Lieke Schuitmaker.

WAGENBERGS SAUWELWEEKEND
Wagenberg heeft er lang op moeten
wachten maar het gaat nu echt gebeuren:
op zaterdag 2 en zondag 3 april wordt
er weer gesauweld in Erpelrooiersland!
Maar liefst 6 sauwelaars van onze eigen
vruchtbare Erpelrooiersgrond staan te
trappelen om voor eigen publiek in de ton
te gaan staan. In 2021 kon het sauwelen
helaas niet door gaan en de sauwelaars
zijn nu echt niet meer te houden. Ze barsten bijna uit elkaar
van energie, humor en flauwekul.
Wie staan er in de ton? Multi-talenten Ronald Kustermans alias
huisjesmelker Ad Hok, Twan van Oers verzorgt als Pater Pio
vakanties naar Lourdes en Ger van Turnhout is onze eigen Ome
Willem, wie kent hem niet. John Stroop is de eeuwige pechvogel
Bennie Vrolijk en Cor van Kampen kruipt met zijn afgetrainde
lichaam in de huid van bokser Co Knok Hout. Dit jaar verwelkomen we ook een nieuwe deelnemer namelijk Jürgen van Dongen als Bakkertje Baksteen (tsja..). De verwachtingen zijn hooggespannen. Er wordt tot op het allerlaatste moment gesleuteld
aan de typetjes en de teksten dus waar het creatieve proces
uiteindelijk naar toe leidt, weet geen mens.
Welke sauwelaar gaat er dit jaar met de titel Oppersauwelaar
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2022 naar huis? In 2020 was
dat Ronald Kustermans als Romeo Picanto (Foto: Fotografie
Angelique Klomp).
Dit jaar wordt het sauwelen
voor de 21e keer georganiseerd
door CS De Erpelrooiers. Het
tijdstip is wat ongewoon maar
dat mag de pret niet drukken,
beter 5 weken na carnaval dan
weer een jaar geen sauwel! In
Erpelrooiersland doet daar niemand moeilijk over en zijn we blij
met wéér een weekend vol humor!
Het programma zal aan elkaar gepraat worden door de nieuwe
Prinses Fleurke d’n Allerirste, en de pauze wordt opgeluisterd
door de vrolijke noten van Hofkapel De Leutband op zaterdagavond en van t’Hoogtepunt op zondagmiddag.
Het sauwelen vindt plaats in café Bij Bas. Zaterdagavond 2 april
gaat de zaal open om 19.30 uur en start het programma om
20.00 uur. Zondag 2 april gaat de zaal open om 13.30 uur en
begint het programma om 14.00 uur. Kaarten zijn te koop bij
bakkerij Leon van Dongen in Wagenberg en bij café Bij Bas. In
Terheijden zijn kaarten verkrijgbaar bij bakkerij Jürgen van Dongen. Wees er snel bij want op = op!

VRIJE INLOOP DAGACTIVITEITEN PLEXAT
Elke dinsdag van 10.00 - 15.30
uur kunt u bij Plexat in Wagenberg deelnemen aan dagactiviteiten.
Er zijn ook Themadagen en
wel op dinsdag 5 april (we gaan
een mooie wandversiering
maken) en dinsdag 3 mei: (de
maand van oorlog en bevrijding).
Dinsdag 5 april: ’s Morgens
beginnen we met een kopje
koffie of thee en spelen we een spelletje. Dan gaan we even
bewegen (stoelgym). Het wordt Pasen, maar het is ook voorjaar.
We gaan daarom een wandversiering maken die past bij beide
jaarlijks terugkerende onderwerpen. Ook vandaag kunt u voor
€ 5,- deelnemen aan en genieten van een uitstekend verzorgde
lunch. Wel graag vooraf aanmelden!
Koffie/thee: € 0,75. Consumpties: € 1,25
Inmiddels kunt u ook maandelijks deelnemen aan het diner: elke
3e woensdag van de maand.
De inloopdagen worden mogelijk gemaakt door een samenwerking van de Dorpsraad Wagenberg, Beheergroep Plexat, SWO,
KBO, gemeente Drimmelen, Thebe, Surplus en natuurlijk de beheerder van Plexat.
Vragen? Bel 076 5933477 of 06 51999268.

HOLLANDSE MEEZINGBINGO IN DE
GOUDEN LEEUW
Op zondag 27 maart organiseert Stichting Behoud de
Antonius Abt samen met De
Gouden Leeuw een Hollandse
Meezingbingo vol Nederlandstalige muziek. De zaal gaat open
om 13.00 uur en de bingo begint om 14.00. uur. De entreeprijs

3

4

jaargang 45 nummer 1079

Rondom de Toren 2022

is € 7,50, dit is inclusief twee bingokaarten. Extra bingokaarten
zijn voor € 3,- per stuk te koop. De opbrengst van de bingokaarten schenkt De Gouden Leeuw aan de Stichting voor het
Behoud van de Antonius Abt in Terheijden. Tijdens de bingo zijn
er twee rondes waarbij mooie prijzen van lokale ondernemers
te winnen zijn.
Geen cijfers maar liedjes
Bij een meezingbingo bestaan de bingokaarten niet uit cijfers,
maar uit liedjes. Wanneer een liedje gespeeld wordt dat op je
kaart staat, mag je dit dus afkruisen. Het muziekthema is ‘Hollandse meezingers’. Gezelligheid en meezingen gegarandeerd
dus! Ook zijn er mooie prijzen te winnen van lokale ondernemers.
Daarnaast gaat de opbrengst van de bingokaarten naar Stichting
Behoud de Antonius Abt die zich inzet om het Antonius Abtgebouw te behouden voor Terheijden.
Kortom, een leuke middag voor een goed doel!
Reserveren voor de Hollandse Meezingbingo kan via info@gou
denleeuwterheijden.nl of via 076 5931351.

40 JAAR DINASA
Het is dit jaar 40 jaar geleden dat er in
Wagenberg een fotoclub werd opgericht.
Inmiddels zijn we 37 tentoonstellingen en
een hoop fotografie-ervaring rijker. Ook
de technische kennis en de nieuwe ontwikkelingen op fotogebied hebben onze
aandacht.
De doelstelling om samen gezellig met
onze hobby bezig te zijn is nog
steeds van kracht. We doen dit
tijdens de clubavonden, werkavonden en fototochten.
Ook in dit jubileumjaar hebben
de leden van DINASA hun beste foto’s voor u tentoongesteld
tijdens de paasdagen (17 en 18
april). Iedereen is daarbij van
harte welkom.
Tot ziens “Bij Bas”, Dorpsstraat
26 te Wagenberg op beide
paasdagen van 11 tot 17 uur.
a.f.c. DINASA
Foto: Jan Tabak
Piet Visker, secr.

ROES EN RUTH ELINGS IN HET WITTE
KERKJE
Een avond vol nieuw kleinkunsttalent! Roes
en Ruth Elings spelen hun debuutvoorstellingen en hun programma’s vullen elkaar
perfect aan. Geniet van de nieuwe generatie
theatermakers op zaterdag 9 april om
20.30 uur!
Roes speelt ‘We zullen wel zien waar we terechtkomen’
In 1861 reisde Alexine Tinne als eerste vrouwelijke ontdekkingsreiziger door de Sahara. Ze stuit op existentiële thema’s
en wordt meer dan ooit geconfronteerd met haar verleden.
Ondanks dat de wereld destijds nog volledig anders was, zijn
de thema’s waarop ze stuit verrassend actueel. Want, kun je
verantwoordelijk worden gehouden voor de daden van je voorouders? En kun je het ooit goed doen?
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Roes bestaat uit Judith Oosterwijk (1998) en Sophie Laurence
(1998) en wanneer Roes iets maakt, weet je zeker dat de rauwe
randjes opgezocht zullen worden. De muzikale voorstelling is
zowel sprankelend als spraakmakend en gaandeweg zal jij je net
zo in – de toch niet zo onbevreesde – Alexine gaan herkennen
als Judith en Sophie hebben gedaan. Je zou de voorstelling bijna
als persoonlijk kunnen gaan bestempelen, maar misschien komt
alles daar wel op neer. Ze zingen over je eenzaam voelen te
midden van honderd kamelen,
bidden tot een God waar ze
niet in geloven en vermengen
het heden en verleden, want
wat doet Thierry Baudet ineens in die voorstelling?
Ruth Elings speelt ‘TOBBEN’
Ruth Elings werd in 1995 geboren in een klein dorpje midden in de Betuwe. Al dromend
over een toekomst in de grote stad begon daar haar liefde
voor muziek. Nu woont ze in
die grote stad en staat ze aan het begin van een heel nieuw
avontuur: haar eigen liedjesprogramma’s maken. Tijdens haar
Conservatoriumstudie is Ruth begonnen met het schrijven van
haar Nederlandstalige repertoire. Met voorbeelden als Annie
M.G. Schmidt, Wim Sonneveld en Yentl en de Boer combineert
ze haar muzikaliteit met scherpe en grappige teksten. De liedjes
uit haar nieuwe programma bleken één gemene deler te hebben: ze zijn uit tobben ontstaan. Haar ietwat wereldvreemdheid zorgt voor een frisse blik op onze manier van leven, de
karakters die rondlopen op deze wereld en natuurlijk de wereld
zelf. Ruth is in haar onschuld ontwapenend en laat haar publiek
tijdens haar voorstelling lachen en soms een beetje huilen, maar
zorgt er altijd voor dat je met een heel fijn en gelukkig gevoel
het theater verlaat.
Prijzen en info via www.wittekerkjeterheijden.nl/agenda.

JANE WILLOW IN HET WITTE KERKJE
Jane Willow is een Bredase
muzikante die sinds 2011 in
Ierland als folk singer-songwriter werkzaam is. Op zondag
24 april komt Jane naar Nederland voor een intieme solo
middagshow in het Witte Kerkje te Terheijden. Het programma
begint om 15.00 uur.
Jane heeft in Ierland in de afgelopen jaren op grote festivals, zoals Temple Bar Tradfest, Body & Soul en Electric Picnic, gespeeld.
Ze heeft in het voorprogramma gestaan van Glen Hansard (van
de Oscar-winnende film ’Once’), Lisa Hannigan, The Unthanks,
Andy Irvine (van Planxty), Paddy Casey, Kíla en meer.
Op Jane’s debuut EP ‘Onward Still’ (2018) speelden onder andere de muzikanten Dave Hingerty (drums: Glen Hansard, Josh
Ritter) en Vyvienne Long (cello: Damien Rice).
Op Jane’s nieuwe debuutalbum ‘Burn So Bright’ (2021)
werkt ze samen met strijkersarrangeur Joe Csibi (hoofd
van het RTE Concert Orchestra, het bekendste orkest in
Ierland) en Steve Wickham (viool: The Waterboys). Invloeden voor het album zijn Leonard Cohen, Nick Drake, Joni
Mitchell en Damien Rice. Het RTE Concert Orchestra (orkest) bracht ook een orkestversie van haar nummer ‘Let
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There Be Light’ uit voor International Women’s Day in 2021.
Kijk naar de muziekvideo voor ‘Let There Be Light’ op https://
youtu.be/3CKbV49FT8w.
Luister naar Jane’s album ‘Burn So Bright’ via www.janewillowmu
sic.bandcamp.com of https://open.spotify.com/album/0YLGZjRu
IQC3oJR8X9kmpJ?si=hnze5oWRRwqGq2mqCgV56A.
Officiële website: www.janewillow.com.
“Een opmerkelijke stem” - Hotpress
“een levendige, lyrische stem” - The Irish Times
“Perfecte toonsoort, krachtig doch gevoelig stemgeluid, mooie
melodie. Ik was plat.” - Wonoblog
“Burn So Bright bevat zowel gevoelige, regelmatig kippenvel
bezorgende als ook meer krachtigere, meeslepende songs.” Theo Volk

OPEN ROAD SESSIONS PRESENTEERT
SESSION AMERICANA
Op donderdag 31 maart 2022 ontvangen wij Session Americana. Een concert van Session Americana is een muzikale beleving die het publiek meeneemt
naar de authentieke roots van Americana.
Verwacht een avond vol vakmanschap en
ambachtsmensen die stuk voor stuk hun
vak verstaan. Wie Session Americana al
eens live heeft gezien weet dat wat ze op
podium doen uniek is en op geen enkele
manier vast te leggen is op de plaat.
Je moet er simpelweg bij zijn geweest.
Session Americana

Session Americana is “a rock band in a tea cup, or possibly a folk
band in a whiskey bottle”. Zes muzikanten rond een ronde tafel
met daarop één microfoon. Iemand zet een song in en de ande-
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ren vallen bij. Viool, mandoline, gitaar, basgitaar, veldorgel, mondharmonica; effectief slagwerk en accordeon verzorgen begeleiding of spelen een hoofdrol. De sound van de mannen klinkt
een beetje als de vertaling van de Ierse pubs naar Amerika. Soms
opzwepend, soms verstild, maar altijd in prachtige samenzang.
Session Americana, het klinkt als een thema-avond, maar het is
toch echt een bandnaam. De band ontstond in de clubs van Boston, waar de muzikanten elkaar ontmoetten. Inmiddels zijn ze
uitgegroeid tot een echte band met zes getalenteerde muzikanten die elk op hun instrument virtuoos werk afleveren. Voor dit
collectief van zes muzikanten maakt het niet uit waar ze speelruimte hebben: rond de tafel, aan de bar of op een terras, zelfs
op zolder. Overal creëren ze dat eigen sfeertje dat regelmatig
eindigt in een feestje, met of zonder microfoon(s).
Informatie concert
Tickets kunt u online bestellen via www.openroadsesssions.nl.
Het concert begint om 20.30 uur, waarbij de zaal open zal zijn
om 19.45 uur.

DE ZIEL VAN DE ZAAK
‘SCHALK INTERIEURBOUW: KWALITEIT
OP MAAT’
Voor de eerste keer
moet ik voor deze column koers zetten naar
Breda. Dat doet mij afvragen waarom de redactie mijn werkgebied uitbreidt buiten onze gemeente, die toch
voldoende ondernemers kent van wiens innerlijk ik nog geen
beeld heb geschetst aan u als lezer. Evert Schalk is zijn hele leven
Terheijdenaar, maar heeft zijn werk en privé echter duidelijk
gescheiden, zo zal ik nog van hem vernemen, en dat zal ik zeker respecteren. Bovendien wil ik de ziel van de zaak het liefst
beschrijven daar waar deze voor mij het meest interessant is,
namelijk in de bedrijvigheid. Op naar Breda dus en dat is met dit
vroege lenteweer een genoegen.
Maatwerk
Zoals vaker starten mijn verkennende gedachten al onderweg. De zon schijnt, de Mark kabbelt rustig langszij en het
bedwingen van de witte boogbrug voelt net wat lichter aan
dan anders. ‘Da’s ook typisch maatwerk’, denk ik ondertussen
bij mijzelf als ik de helling oversteek. Een brug als deze is immers ooit als uniek exemplaar ontstaan op de tekentafel van
de architect. Daar zijn er geen twee van en dat geldt ook voor
het werk van Schalk Interieurbouw waarnaar ik op weg ben.
Evert wacht mij op in een ruimte die het midden houdt tussen
een kantoor en kantine. Op deze manier sta ik direct met hem
in contact en dat is wel even omschakelen, zo kort nadat ik met
een nog warme rug mijn fiets heb geparkeerd. Er wordt koffie
ingeschonken en we hebben weinig woorden nodig eer ik mij op
mijn gemak voel bij deze leeftijdsgenoot. Bij één van mijn eerste
vragen blijkt dat Evert het prettig vindt om zelf eerst meer te
vertellen over interieurbouw. Het is erg veelzijdig, vakkundig,
maar ook laagdrempelig. Er wordt gewerkt voor particulieren,
maar ook voor bedrijven. De verhouding hierin heb ik niet nagevraagd en dat komt ook omdat ik vroeg in het gesprek al onder
de indruk was. Dat diverse winkelinterieurs in Terheijden tot
stand zijn gekomen dankzij Schalk wist ik bijvoorbeeld al, maar
dat er bijvoorbeeld een landelijke tandartsketen prijkt met de
signatuur van dit bedrijf tot in Zwolle, dat maakt mij vooral tot
luisteraar in het gesprek.
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Betaalbare wensen
De site van het bedrijf laat dit al zien, maar de schoonheid ervan oogt als foldermateriaal. Als ik echter wat verder kijk, dan
zie ik op Facebook ook hartelijke verhalen bij foto’s waarin
unieke meubels en keukens een huiselijke sfeer behouden of
zelfs versterken. Vindingrijkheid met kleine woonoppervlaktes
en accenten van liefhebberij, zoals voor media en geluid. Dat is
bijna wat dichterlijk, maar je moet dat eens gaan bekijken. De
inrichting van keukens is wat veel wordt gevraagd en ook daarin
is Schalk concurrerend met wat zoal op de markt te koop is.
Bovendien is het erg op smaak te maken en transparant qua
kosten om maar wat misverstanden weg te nemen. Een huisbezoek en offerte zijn vaste onderdelen van de oriëntatie en de
klant wordt goed bij het gehele traject betrokken, tot aan het
moment dat er kan worden genoten van het verrijkte interieur.
Liefhebberij
Evert vertelt naar hartenlust over zijn vak, dat hij meer als een
hobby beschouwt, en lijkt bijna te worden afgeremd als ik hem
vraag naar zijn eigen interesses. Met zijn gezin in de natuur zijn,
vogels horen fluiten in het ochtendlicht, terwijl het zonnetje intussen achter ons door het raam schijnt en een lichtfilter toont
tussen beiden. Het lijkt bijna maakbaar.
Het oogt en klinkt ook verder rustig hier, terwijl de binnenlopende collega’s duiden dat de werkplaats slechts een deur verderop is. Schalk Interieurbouw is 15 jaren geleden door eigenaar
Evert gestart in de schuur van zijn schoonouders. Toen deze
werd verkocht, moest er worden gezocht naar een andere locatie. Deze plek aan Rudonk te Breda bood de wenselijke ruimte voor de komende jaren. Het succes van wat uit zijn handen
kwam, bespoedigde de ontwikkeling; eigenlijk had hij namelijk
het plan om als ZZP’er te starten. Dat zou op zich al een mooi
vervolg zijn geweest op zijn studie en succesvolle stappen in
loondienst, maar het is dus tot dit bedrijf gekomen met 3 man
in vaste dienst.

Naadloos
We gaan naar binnen en als klant zou de volgende ruimte mij geruststellen. Zoekend naar een haakje, wat rumoer voor mijn verhaal, is het voor mij echter wat matjes: Ik verwachtte de geuren
van hout en lijm en warmteverschillen in het klimaat door stug
werkende machines. Maar het is opgeruimd en ruim van opzet.
Het materiaal staat netjes opgesteld en er klinkt een prettige
radiozender op de achtergrond. Het is pas op het moment dat
Evert de imposante zaagmachine aan mij toont dat ik de kern
van de zaak vervat zie in iets wat zich ogenschijnlijk voor mijn
ogen voltrekt: Er zijn twee zaagbladen, waarbij de eerste de
kartelrandjes verwijdert en de tweede de planken mooi doorklieft. Naadloos, millimeterwerk, niet eerder kan het een on-
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derdeel worden van het uitgetekende plan voor de klant. Evert
demonstreert het mooi om u een indruk te geven op de foto.
Op de terugweg naar buiten merk ik de woordenwolk op die
door het team is samengesteld als antwoord op de vraag waar
het bedrijf voor staat. Mij, als liefhebber van woorden, spreekt
het aan maar als eigenaar zou ik er een litho van op mijn slaapkamer hangen. Samen met de schoonheid van de vroege ochtend krijg je zo dagelijks de energie dat de eigen wereld, hoe
klein ook, toch maakbaar en vrolijk in te kleuren is.

SPORT
OPEN DAG ROEIVERENIGING BREDA
Wordt roeien ook jouw sport?

Op zondag 10 april 2022 organiseert Roeivereniging Breda van 11.00 tot 13.00 uur een open
dag voor iedereen vanaf 11 jaar die wil kennismaken met de roeisport. Neem een kijkje in het
clubgebouw en de botenloods, oefen ‘droog’ op
een roeiapparaat in de fitnessruimte en maak een
korte roeitocht op de rivier de Mark onder begeleiding van een
ervaren instructeur. Voorwaarde is dat je kunt zwemmen en je
kleding nat mag worden.
Jeugdroeiers
Jeugdroeiers gaan elke zondagochtend en vrijdagavond het water
op. De jeugdinstructeurs leren je veilig roeien, waarbij plezier
in de sport en gezelligheid met je teamgenoten een belangrijke
rol spelen. Je leert ook alles over de roeitechniek, de boten en
de verkeersregels op het water. In de winter is het ’s avonds te
donker om te roeien en staat er elke vrijdagavond een workout
op het droge op het programma. Voor gezellige activiteiten is
bij Roeivereniging Breda ook volop ruimte.Voor alle jeugdleden
worden in het komende roeijaar weer sportieve (onderlinge)
wedstrijden en een meerdaags roeikamp georganiseerd. Ook
zijn het jaarlijkse Halloweenfeest, het kerstdiner met disco en
het spetterende zomerfeest met barbecue activiteiten waar de
jeugdleden erg naar uitkijken.

Foto: Marlies van Rosmalen

Roeicursus volwassenen
Als beginnende roeier vanaf 18 jaar volg je bij Roeivereniging
Breda de Crew Class-cursus, waarin ervaren instructeurs je
veilig en met plezier leren roeien. De Crew Class-cursus duurt
drie maanden, waarin je tweemaal per week in groepsverband
instructie krijgt en alles leert over de roeitechniek, boten en
verkeersregels op het water. Roeien is een technische sport die
je in een team en/of individueel kunt beoefenen. Of het nu recreatief is in toerboten of op wedstrijdniveau in snelle smalle
boten, bij Roeivereniging Breda kun je elk seizoen sportief genieten op het water.
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Over Roeivereniging Breda
Roeivereniging Breda is opgericht in 1974 en is aangesloten bij
de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB). Roeivereniging
Breda is gelegen op een schitterende locatie aan de rivier de
Mark, op de grens tussen Breda en Terheijden (Bredaseweg 30
in Terheijden). Met circa 400 leden van 11 tot 80+ jaar kent
de roeivereniging een bloeiend verenigingsleven. Info op www.
rvbreda.nl.
Open dag Roeivereniging Breda
Datum en tijdstip: zondag 10 april van 11.00 uur tot 13.00 uur.
Locatie: Bredaseweg 30, 4844 CL Terheijden.
Meer info: www.rvbreda.nl.

“OPEN TRAAISE” JEU DE BOULESDAG
Jeu de Boulesvereniging Boulevaart houdt
op zondag 10 april weer een toernooi
waaraan alle inwoners van de gemeente
Drimmelen mee kunnen doen, ofwel de
“OPEN TRAAISE” jeu de boulesdag.
Het toernooi zal plaatsvinden op ons terrein aan de Ruitersvaartseweg 1B in Terheijden, waar we 17 banen ter beschikking hebben. De wedstrijden beginnen om 10.30
uur en zullen na het spelen van 4 partijen rond 17.00 uur weer
afgelopen zijn.
Meedoen is altijd mogelijk, ook al heb je geen ervaring met
deze sport. De wedstrijden worden gespeeld in doublette vorm
ofwel twee tegen twee. Op verzoek kun je worden ingedeeld bij
een lid van onze vereniging die je gedurende de dag uitleg zal
geven over alles wat bij het jeu de boulen komt kijken. Wil je liever samen met een ander (je zoon, dochter, vader, moeder, opa,
oma, vriend of vriendin) meespelen dan kan dat natuurlijk ook.
Mocht het zo zijn dat je geen echte jeu de boules ballen hebt,
dan is dat ook geen probleem. Wij hebben er voldoende liggen.
Omdat we graag willen weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen is inschrijving vooraf nodig. Dat kan tot uiterlijk 6
april via e-mailadres wedstrijdleider@boulevaart.nl.
Op de dag word je ook nog getrakteerd op een bakje koffie en
een lekker hapje en een drankje. DEELNAME IS GRATIS!
Wil je eerst wat meer weten over deze dag, neem dan contact
op met Ad Musters via telefoonnummer 06 29051067. Zorg
wel dat je er snel bij bent, want VOL (alle banen bezet) IS VOL.

We hebben het jubileum op gepaste wijze gevierd en hopen dat
Lian nog lang de weg naar Terheijden zal weten te vinden.
Namens het bestuur en de leden, Anneke van den Broek-Stuyt
ledenadministratie@yogaterheijden.nl

EUROPEES KAMPIOENE BETTINE
VRIESEKOOP KOMT NAAR TERHEIJDEN!
Op vrijdag 25 maart komt meervoudig Europees Tafeltenniskampioene en Beweeg Mee
ambassadrice Bettine Vriesekoop naar Terheijden voor een clinic van 2 uur! Thema’s als
gezondheid, vitaliteit en samen bewegen staan
centraal tijdens de clinic. Deelname is kosteloos en er zijn batjes voor iedereen die ook graag een balletje
wil slaan. Aanmelden is niet nodig.

40-JARIG JUBILEUM YOGALERARES
Deze maand is het 40 jaar geleden dat Lian
Kools als prille yogalerares les kwam geven
in Terheijden. 40 jaar bij dezelfde vereniging,
is heel bijzonder.
Het is een bloeiende yogavereniging, met
trouwe leden, wat zeker te danken is aan de
tevredenheid van de leden over de docent.
Wij kennen Lian als een betrokken vakvrouw, geïnteresseerd
met persoonlijke aandacht, daar waar nodig, maar ook met
humor en een kwinkslag op zijn tijd. Uiteraard hebben we als vereniging ook te
maken gehad met ups en downs, zeker
de laatste twee jaar, waarin we moesten
omgaan met de corona waren niet gemakkelijk.
Lian heeft in die tijd ook de omslag naar
online les gemaakt waardoor iedereen die
het wilde toch vanuit huis de les kon volgen.

Locatie: De Cour, Markstraat 6, Terheijden. Tijden: 13:00 -15:00
uur. Voor meer info over Beweeg Mee: www.beweeg-mee.nl.
Vragen: larswildenborg@gmail.com.

TERUGBLIK
GROTE VUIL RAAPDAG DE VLASSELT
Op woensdag 9 maart 2022 was weer de
traditionele jaarlijkse G.V.R. ofwel Grote
Vuil Raapdag van Heemkundekring De
Vlasselt. De weersomstandigheden waren perfect. Zonnetje, toch niet te warm,
niet te veel wind; ideaal weer dus om te
rapen. De gemeente had weer de benodigde materialen ter beschikking gesteld
zoals handschoenen, hesjes, vuilniszakken
en grijpers.

10

jaargang 45 nummer 1079

Door een aantal coronagevallen was de rapersploeg wat uitgedund, maar dat mocht de algehele pret niet drukken. Doordat
inmiddels (geïnspireerd door de G.V.R.?) een behoorlijk aantal
vrijwilligers het centrum behoorlijk schoon houdt, konden we
ons richten op de buitenkant van het dorp. Daar viel nog behoorlijk wat te rapen. Veel alcohol- en roken gerelateerd materiaal. Wat opviel was dat in tegenstelling tot vorige jaren er bijna
geen plastic flesjes meer werden gevonden. De invoering van
statiegeld blijkt dus wel degelijk te werken. Ondanks de versoepelde coronamaatregelen werden er nog veel neus-mondkapjes
gevonden. Waren die allemaal spontaan verloren of spontaan
uit vreugde weggegooid? Als volgend jaar statiegeld op blikjes
wordt ingevoerd zal de vervuiling nog minder worden. Als automobilisten dan ook nog leren om hun afval mee naar huis te
nemen wordt het misschien een keer echt schoon.
Na afloop werden, met worstenbrood en (non)alcoholische
versnaperingen, de ervaringen uitgewisseld.
Voor één dag zag Terheijden er weer opgeruimd uit.
Ed Oud

ZONNEBLOEM BINGOMIDDAG
Voor het eerst sinds corona heeft de Zonnebloem een activiteit voor de gasten georganiseerd. Om voorzichtig te beginnen werd dit een
bingomiddag,
waarvan
de
gasten hebben
genoten. Vooral
de voorjaarsplantjes vielen in goede aarde.
De hoofdprijs werd weer door
Joep gedoneerd, dit keer een
prachtige lipstickplant in hangende mand. Deze werd gewonnen door Ad van Oosterhout, die er zo te zien heel blij
mee was.
Op naar de paasviering op
12 april!

LEZERS IN DE PEN
OPROEP…
Voor degene die het nodig vond om spullen weg
te halen op de begraafplaats tussen 7 en 11
maart….
Jammer dat de tulpen
naast het graf zijn gegooid zonder dat ze water kregen.
De vaas mag je houden, ik koop wel
een andere. Maar de tekening die mijn
dochter heeft gemaakt, is helaas niet te
koop. Hoe kan je zoiets meenemen. Hij
was nota bene vastgelegd op het graf van
oma. Ik hoop dat er ergens een oma blij is
met deze tekening, maar om mijn dochter
ook weer blij te maken, zou het fijn zijn
als deze weer bij haar eigen oma wordt
neergelegd.
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1. Toos van Boxsel, 2. Remco van Bochove, 3. Peter van Kastel, 4. Henny Segeren, 5. Anita Dudok, 6. Joes Staszek (gans), 7. Cor Franken

11

1

3

4

8

11
9

14
12

15

8. Els Geurts, 9. Nettie van Gils,
10. Shu-kwan Man, 11. Annemarie
Bremer, 12. Peter Couweleers,
13. Elly Bloemendaal, 14. Frans
Snoeren, 15. Petra de Jong, 16.
Diana de Jager, 17. Susan de Smit,
18. Leny Peemen
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OVERPEI(IJ)NZING
Soms wordt het mij vreemd te moede. Als er te veel negatieve
prikkels over Oekraïne of via Opsporing Gezocht binnenkomen,
begin ik te twijfelen aan de goedheid van de mens. Je kunt dan
wel boeken lezen zoals ‘De meeste mensen deugen’, maar de
feiten wijzen te vaak de andere kant op.
Gelukkig zijn er dorpse ervaringen die mijn zoekende geest de
positieve zijde uit duwen. Voorbeeld: onlangs kwam ik als vrijwilliger van Zomervermaak bij een bakker -waarvan ik de naam
niet zal noemen, maar hij is befaamd om het worstenbrood- om
te vragen of er iets te regelen viel voor de binnenkort te organiseren Traaise Holle Bolle Gijs-fietstocht. Zelf had ik gedacht aan
een regeling waarbij het bakkersechtpaar en Zomervermaak tevreden zouden zijn. Maar het antwoord was: “Nee hoor, je
krijgt ze gratis”.
Cynici zullen zeggen dat het met een commerciële bijgedachte
is, maar het voelde aan als een betrokken geste. Ik fietste die
middag fluitend met een opgeruimd gemoed door de Traaise
dreven, denkend aan wat er aan fijne activiteiten door positief
ingestelde mensen allemaal gedaan wordt. Zonder compleet te
zijn welde bij mij op: vrijwilligers die gaan wandelen met bewoners van het Gruytveld, de organisatoren van Spraakvermaak
die elke maand voor een programma zorgen waar menig grotere plaats jaloers op zou zijn, jeugdtrainers die onze toekomst
begeleiden, werkgroepen die ons dorp schoon en leefbaar maken, vrijwilligers die in het Witte Kerkje en de Antoniuskerk
cultuurmanifestaties organiseren enz.
Ik vind Terheijden geen bijzonder mooie plaats, maar de bewoners maken het mooi.
Het zou toch prachtig zijn als het mondiaal normaal zou zijn dat
iedereen het goede na zou streven, maar de scheidslijn tussen

goed en kwaad is een glijdende, die voor een ieder anders ingevuld wordt.
Ik zou graag het eerlijke antwoord van bv. Poetin, drugshandelaars, betaalpasjes-sjoemelaars enz. op de vraag “Vind jij jezelf
een goed mens?” willen horen. Hoe zit het met hun moreel
kompas?
Als de negatieve mensbeeld-indrukken de overhand dreigen te
krijgen, kijk en luister ik naar You Tube naar One Voice Memories, een semi klassiek nummer van een jeugdkoor en dan
zie je die onschuldige en open snuitjes en dan kan ik er weer
uren tegen met de gedachte dat het allemaal goed komt met de
mensheid.
Piet Verheijen

VOOR HET GOEDE DOEL!

Volgens mij hebben niet veel mensen in Terheijden nog statiegeldflessen in huis! Want niet alleen deze 2 kanjers op de foto,
die samen 200 flessen hebben opgehaald en ingeleverd, maar
nog veel meer jeugd in Terheijden deed dat! De opbrengst gaat
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naar GIRO 555.
Een trotse oma en Traaise inwoonster

WONINGBOUW IN TERHEIJDEN
Minder woningen nodig als doorstroming mee wordt gerekend,
op andere locaties bouwen door inbreiding en het belang van
betaalbare woningen bouwen.
Al meer dan 25 jaar werk ik als hypotheekadviseur in Terheijden.
Al die jaren heb ik vraag en aanbod en marktontwikkelingen
gevolgd. De laatste tijd zie ik verontrustende aantallen nieuw te
bouwen woningen voorbijkomen waarvan ik mij afvraag of dat
nodig is: of de aantallen kloppen en of er niet onnodig inbreuk
gemaakt wordt op natuur en leefbaarheid van het dorp. Ik vraag
mij af of er wel voldoende gebruik gemaakt wordt van inbreiding, er rekening wordt gehouden met het effect van doorstroming en er betaalbaar genoeg gebouwd gaat worden. Vooropgesteld, ik ben niet tegen meer woningen bouwen, het is zeker
nodig, maar ik vind het wel belangrijk goed te kijken naar wat
er werkelijk aan de hand is, wat er écht nodig is en hoe je dit
zo effectief mogelijk kunt doen. Er is een enorme hype en daar
moeten we ons niet alleen door laten leiden.
Doorstroming
Allereerst doorstroming: al jaren een groot probleem in Terheijden. Tientallen 60-plussers zijn op zoek naar een appartement
of kleinere woning in Terheijden. Algemeen bekend is dat die er
niet zijn en als ze gebouwd worden voldoen ze niet aan de vraag
die er is. Te duur (te luxe!) is daarbij een veelgehoord kritiekpunt. Wat de politiek zich niet lijkt te realiseren is dat als je aan
deze vraag voldoet er een enorme doorstroming ontstaat die
zorgt voor een veelvoud aan beschikbare woningen. Bouw je namelijk 50 appartementen of patiowoningen dan stromen er 50
één of tweepersoonshuishoudens door. Velen van hen bewonen
nu de grotere (twee-onder-een-kap en vrijstaande) woningen.
Als deze mensen doorstromen komen er 50 grotere woningen
beschikbaar. Voor mensen die nu in starterswoningen wonen en
graag doorstromen naar een grotere woning komen deze woningen beschikbaar. Vervolgens komen er 50 starterswoningen
beschikbaar voor starters die nu in een huurwoning wonen of
nog thuis. Dus eenmalig 50 woningen voor 60-plussers bouwen
levert 150 nieuwe woonkansen voor andere doelgroepen op.
Tegelijkertijd bouwen van starters-, doorstroom- en 60 plus-woningen zoals nu wordt gerekend is dan niet nodig. Sterker nog,
als je dat wél doet, creëer je een overschot aan woningen volgens bovenstaande ‘doorstroomtheorie’. Uit documenten en berekeningen die ik heb ingezien lijkt het er op dit moment op dat
bij de berekeningen van het aantal nieuw te bouwen woningen
er geen rekening wordt gehouden met dit doorstroomeffect.
Wil je overigens aan de woningvraag van mensen binnen het dorp
of de gemeente voldoen en bovenstaand effect creëren en optimaal gebruiken dan is wel van belang dat mensen uit Terheijden
voorrang krijgen op mensen van buitenaf voor nieuw te bouwen
woningen. Ik hoor geluiden dat de gemeente ook aantrekkelijk
wil worden (en dus gaan bouwen!) voor mensen uit de randstad, vraag is of we dat als burgers van Terheijden ook willen.
Helaas is het bouwen van kleinere woningen en betaalbare appartementen commercieel minder aantrekkelijk voor projectontwikkelaars en hebben gemeenten te weinig invloed om hier
iets aan te doen. Al jarenlang krijg ik 60-plussers op kantoor
op zoek naar een passende woning in Terheijden. Helaas vertrekken momenteel (noodgedwongen!) de meesten naar andere
gemeenten terwijl ze na een heel leven in Terheijden hier graag
ook oud willen worden in een passende woning! Of ze blijven
om die reden dus wonen in hun veel te grote huis.
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Inbreiding
keer op keer worden er locaties aan de rand van het dorp
aangewezen voor nieuwbouw (uitbreiding). Dit gaat ten koste
van natuur, recreatie en de natuurlijke afbakening van het dorp.
Inbreiding betekent bestaande beschikbare locaties binnen het
dorp gebruiken voor nieuwbouw. De oude Rompafabriek aan
de Bredaseweg staat al jaren leeg en is ook al jaren een doorn
in het oog van half Terheijden. Dit is een fantastische plek voor
appartementen met vrij uitzicht over de Mark en de natuur aan
de overkant van de Mark. Om onduidelijke redenen wordt deze
locatie nog steeds niet gebruikt. Als je al het geld dat je bespaart
aan ontwikkeling van nieuwbouwprojecten, besteedt aan sanering en ontwikkeling van dit terrein dan biedt dat volop kansen,
juist voor de benodigde appartementen voor 60-plussers en
kleine goedkope huurflats/studio’s.
Prijzen
Een groot deel van de blijvende vraag naar woningen ontstaat
doordat mensen niets kunnen kopen of huren vanwege de hoge
prijzen. Bouw je dus tegen de huidige prijzen dan lost dat niets
op. Diezelfde groep mensen die het nu niet kan betalen, kan
dat straks ook niet. Risico van bouwen is dan dat de woningen
gekocht worden door andere mensen dan voor wie je eigenlijk
bouwt. Van belang is dus om betaalbaar te bouwen. Betaalbare
patiowoningen, appartementen, huurflats/studio’s voor éénpersoonshuishoudens. Te denken valt aan (bestaande!) constructies
waarbij mensen de grond goedkoop huren en alleen de woning
kopen. Minder aantrekkelijk voor projectontwikkelaars maar
wellicht eens tijd dat zij niet bepalen wat en hoe er gebouwd
wordt en winstoptimalisatie nu even minder belangrijk is. Vraag
is of de lokale politiek ook hier een rol in zou kunnen en moeten spelen.
Marktontwikkelingen en economie
Ik ontken niet dat er een grote vraag naar koopwoningen is
maar wil opmerken dat een groot deel daarvan ook van tijdelijke aard is. Lage hypotheekrente (waardoor mensen liever kopen dan huren), angst voor het nog duurder worden van huizen,
schaarste gecreëerd door beleggers die huizen kopen en verhuren (voor hoge prijzen) zijn actuele ontwikkelingen. Het lijkt
daardoor alsof het tekort aan woningen enorm is. Maar als je
nagaat dat je 7 jaar geleden je huis aan de straatstenen niet kwijt
kon dan is dus de vraag of er sprake is van een structureel woningtekort of deels van vraag door economische situatie. Denk
hierbij ook aan (te) hoge huurprijzen ten opzichte van kopen
van een woning waardoor er extra vraag naar koopwoningen
ontstaat. Als dus de economische situatie verandert (recessie,
hogere rente, beperken beleggingsmogelijkheden) en er meer
huurwoningen tegen lagere prijzen komen, zal een deel van de
vraag weer wegvallen. Bovendien is er sprake van een stagnerende bevolkingsgroei. Laten we ons dus niet gek maken door
tijdelijke ontwikkelingen waardoor we straks met een teveel
aan woningen zitten, wat overigens vooral in dorpskernen een
probleem zal zijn omdat met name oudere woningen dan leeg
komen te staan. Hier wordt door experts nu al voor gewaarschuwd.
Naast koopwoningen moet er natuurlijk iets gedaan worden
aan huurwoningen en met name aan de huurprijs van woningen.
Voor veel mensen is kopen niet weggelegd of ongewenst en er
is een flink tekort aan (sociale) betaalbare huurwoningen. Ook
hier kun je door de juiste woningen te bouwen doorstroming
creëren doordat huurders van nu een starterswoning die beschikbaar komt kunnen kopen waardoor er weer een huurwoning beschikbaar komt voor iemand anders.
Samenvattend: houd rekening met doorstroming bij het bepalen van het aantal benodigde woningen, maak optimaal gebruik
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van inbreiding, bouw betaalbaar en laat je niet gek maken door
tijdelijke economische situaties.
Graag deel ik mijn visie. Deze wijkt deels af van wat er op dit
moment landelijk geroepen wordt maar vraag is of wat er landelijk en lokaal in politiek en media geroepen wordt altijd juist
is en in het belang van bewoners en de lange termijn. Ik vraag
u niet het met mij eens te zijn maar hoop een tegengeluid te
laten horen om uw gedachten en die van onze lokale politici te
vormen.
Edwin Vonk

EN TOEN GEBEURDE...
DE MARK LIEP DOOR ‘T SPIJK
De rivier de Mark was lang geleden nog een meanderende getijdenrivier, met eb en vloed. In middeleeuwse tijden was de rivier
veel breder dan tegenwoordig en stond in open verbinding met
de zee. Hierdoor waren eb en vloed bij ons goed merkbaar. In
de Middeleeuwen trad de rivier geregeld buiten haar oevers.
Dat was reden om in 1400 een aanvraag te doen om in Terheijden een eigen kerk te mogen bouwen en zodoende niet meer in
Breda naar de kerk te hoeven gaan.
De Mark bij Terheijden had zo omstreeks 1500 nog een breedte gehad van ongeveer 150 meter en bij het Nieuwveer ruim
200 meter. Verder stroomafwaarts was de rivier nog breder.
Omstreeks 1600 was het getijdenverschil bij Terheijden maar
liefst 170 cm. In de 16e eeuw konden schepen van 45 voet lengte en 10 voet breedte (ongeveer 13,5 bij 3 meter) de Mark tot
Hoogstraten in België bevaren. Meersel-Dreef was tot 1816 nog
bereikbaar met platboomd-vaartuigen.

Na verloop van tijd werd de rivier door aanslibbing steeds
smaller. Die slib zette zich af in de binnenbochten. Die oevers
werden als gevolg hiervan steeds breder. Deze aldus ontstane
buitendijkse gronden werden “hillen” genoemd. De “Hillen van
de Molenpolder” zijn omstreeks het midden van de 17de eeuw
ingedijkt en bij het al eerder ontstane poldertje gevoegd.
Het gevaar van afschuren aan de Terheijdense havenkant, het
zogenaamde palenhoofd, werd voorkomen door het plaatsen
van een stevige beschoeiing. In de 18de eeuw, toen er nog eb
en vloed door de Mark ging, vroeg het “hooft” geregeld om
onderhoud. In 1828 is de Mark, die overgaat in de Dintel, aan
de monding afgesloten met een sluis genaamd Dintelsas. Vanaf
Breda zijn van lieverlee de laatste hinderlijke bochten voor de
scheepvaart gekanaliseerd.
Het industrieterrein tussen
de Bredaseweg, de Bergen en
de Wagenbergsebaan heet ’t
Spijk en verwijst naar een oude
naam voor dat gebied. Daar in
Spijck lagen hooi- en weilanden. Tot 1725 heeft de rivier
tegen de Bergen gestroomd
en is toen verlegd. De plannen
hiervoor waren in kaart gebracht met daarop een mooie
trekschuit, die toen met passagiers en goederen naar Breda voer. In de Amsterdamse Courant van 16-06-1725 werd de
aanbesteding bekendgemaakt: “De Heeren van de Magistraet
der stad Breda, adverteeren hier mede dat zy publyk aen den
minst aennemende, op den 19 Juny 1725, ‘s morgens ten 10
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uuren, op haer stadhuys zullen aenbesteden het graven van de
doorsnydinge in de rivier de Marke, gelegen tusschen de voorn.
stad, en ‘t dorp Terheyden, de lengte daer van zal wezen 53 Bredaese roeden, breed 60, en in den bodem 40, diep 8 à 9 voeten.
Iemand daer in gading hebbende kunnen hen addresseeren ter
Secretarye van Breda, alwaer de conditien van bestedinge te
zien zyn.”
De afsnijding van de bocht in de rivier werd ruim 300 meter en
ligt nu langs de Bredaseweg tot aan de brug over het Markkanaal.
Na het uitgraven en baggerwerk werd aan de overkant langs het
nieuwe stuk rivier een trek- of jaagpad aangelegd, aansluitend
op het bestaande pad. Dat pad was voor de scheepsjagers, die
schepen voorttrokken of het trekpaard leidden.
Deze kanalisatie werd uitgevoerd voor rekening van Breda en
kostte 2500 guldens. Door het verleggen van de Mark werd het
grondgebied van Terheijden iets groter en bestond, met de vervallen rivierbedding, uit aangeslibde grond. Meer hierover is te
lezen in de Vlasselt-boekjes nr. 21 en 106.
Op de landkaart uit 1744 zijn
nog vele bochten in de rivier
aanwezig. Van lieverlee zijn die
verdwenen en is de vaarweg
gekanaliseerd. De laatste kanalisatie bij Terheijden vond
plaats omstreeks 1950, waarbij de Molenpolder werd verkleind en de haven een doodlopend stukje van de rivier werd.
En momenteel worden plannen
gemaakt om de Mark en de haven te beveiligen tegen mogelijk
hoog water. Hopelijk blijft het aanzien van deze eeuwenoude
haven, zoals wij het kennen, bewaard.
Johan van der Made

OPROEPEN
VRIJWILLIGERSEVENT 2022
ONTDEK TALENT!

Werkt jouw organisatie ook met vrijwilligers?
Dan weet jouw organisatie als geen ander hoe belangrijk vrijwilligers zijn én blijven. De zoektocht naar vrijwilligers en het
werven van vrijwilligers die passen bij jouw organisatie gaat onverminderd voort. Daarom organiseert het Vrijwilligers Informatiepunt samen met vrijwilligersorganisaties voor de 7de keer
het Vrijwilligersevent.
Datum: vrijdag 13 mei 2022. Tijdstip: van 14.30 – 17.00
uur. Locatie: SOVAK (AC Gruijtplein), Koningsveld 1,
Terheijden
Voor jouw organisatie is dit Vrijwilligersevent dé kans om het
vrijwilligerswerk bij jouw organisatie onder de aandacht te brengen. 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. Deelname is gratis!
Inschrijven kan via vip@swodrimmelen.nl o.v.v. naam organisatie, naam en voorletter(s) deelnemer(s), adres, telefoonnum-
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mer, emailadres, websiteadres.
Het spreekt voor zich, maar uiteraard wordt er bij de organisatie van dit event rekening gehouden met de op dat moment
eventueel nog 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 2022

LOKALE KUNSTENAARS GEZOCHT
VOOR EXPOSITIES DEZE ZOMER
In zaal ‘De Abt’ in Terheijden

Stichting Behoud de Antonius Abt is op
zoek naar exposanten tijdens de openstelling van het gebouw in de zomermaanden
Na twee succesvolle edities opent Stichting Behoud de Antonius Abt ook in 2022
in de maanden juni tot en met september iedere zaterdagmiddag, de deuren
van de Antonius Abt in Terheijden. Van
13.00-16.30 uur kan iedereen gratis een
kijkje komen nemen in dit bijzondere monumentale gebouw. Net als tijdens de voorgaande twee jaren
laat de stichting graag iedere zaterdagmiddag in het zaalgedeelte
exposities zien van lokale (amateur)kunstenaars. Geïnteresseerden kunnen hun gegevens mailen naar stichtingbehoudantonius
abt@hotmail.com.
Ervaringen 2021 en 2022
De vrijwilligers van Stichting
Behoud de Antonius Abt kijken met veel plezier terug op
de openstellingen van 2020 en
2021. Met inachtneming van
alle coronamaatregelen was
het nog steeds erg leuk om de
bijzondere geschiedenis van
het monumentale gebouw te
kunnen delen met bezoekers.
Ook het verhaal van de unieke
afscheidingswand waardoor het
gebouw voorlopig behouden
is gebleven, blijft mooi om te
kunnen delen met mensen.
Een echte toegevoegde waarde was het houden van verschillende exposities van lokale kunstenaars tijdens de openstelling. De
tentoonstellingen, van foto’s tot schilderijen en van keramieken
werken tot tekeningen, komen goed tot hun recht in de open
ruimte van zaal ‘de Abt’. Graag zou Stichting Behoud de Antonius Abt deze goede ervaringen doorzetten en ook in 2022
prachtige werken van lokale (amateur)kunstenaars laten zien.
Nieuwe expositieborden
Voor het laten zien van deze werken heeft de stichting onlangs
expositieborden aangeschaft met het bedrag dat is opgehaald
met de Rabo ClubSupport. De expositieborden komen van
Stichting ToonArt, die helaas opgehouden is te bestaan. Stichting
Behoud de Antonius Abt bedankt hen hartelijk en is blij dat het
bedrag van de Rabo ClubSupport hieraan besteed kon worden.
De borden worden op zaterdagmiddag 4 juni voor het eerst in
gebruik genomen wanneer de eerste openstelling van het sei-
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zoen is. Dit wordt gevolgd door een speciale openstelling tijdens
Open Kerkendag op 6 juni, Tweede Pinksterdag. Hierna zullen
wisselende exposities iedere zaterdagmiddag te zien zijn in de
Antonius Abt tot en met de maand september.
Interesse? Meld je aan
Ben jij een (amateur)kunstenaar uit de buurt en lijkt het je leuk
jouw werk gratis te exposeren in zaal ‘de Abt’ tijdens een van
de zaterdagmiddagen in de maanden juni t/m september 2022?
Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar stichtingbehoud
antoniusabt@hotmail.com. Vermeld in deze e-mail je naam,
telefoonnummer, je voorkeurszaterdag en het soort kunst dat
je wil exposeren. Maak je interesse kenbaar vóór 1 mei, dan
neemt Stichting Behoud de Antonius Abt contact met je op.

VAN ALLES WAT
OMROEP DRIMMELEN
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers worden gezet. Hebt u een nieuwswaardige mededeling
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl.
In memoriam: Kees Rompa
Een echte Terheijdenaar, die
zich inzette voor het dorp en
met liefde voor het bakkersvak. Zo wordt Kees Rompa
herinnerd. Op 19 februari overleed hij op 76-jarige leeftijd.
Zijn kennis over het bakken
van brood en banket droeg hij graag over aan andere bakkers,
niet alleen in Nederland. Rompa reisde de hele wereld over om
bakkers in ontwikkelingslanden de fijne kneepjes van het vak
te leren, zodat zij hun assortiment konden uitbreiden. Zo laten
we u in deze uitzending een filmpje van zijn hand zien over zijn
vrijwilligerswerk in Kazachstan. Daarnaast ziet u een uitzending
van onze aflevering ‘Portret van Kees Rompa’ uit 2020, waarin
Loes van Zwieten met hem in gesprek ging.
Muziek in de regio: Els van der Weij en Sophie van DijkThe Swan
In onze serie ‘Muziek in de regio’ ziet en hoort u deze keer Els
van der Weij op saxofoon en Sophie van Dijk op harp. Zij ver-
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zorgden op 28 november 2021
een geweldig concert in het
Witte Kerkje in Terheijden. Dit
keer hoort u het nummer The
Swan van Camille Saint-Saëns.
Beelden Drimmelen Dorp – deel 1
Graag nemen wij u mee op een
interessante tour langs de vele
standbeelden en monumenten
in de gemeente Drimmelen.
Hoe vaak komen wij als inwoners van de gemeente Drimmelen niet in ons eigen dorp of
1 van de 5 anderen? Ontelbare keren! En elke keer weer rijden
of lopen wij, zonder echt nog te kijken, langs al die standbeelden en monumenten die daar overal staan. Samen met de
gemeente Drimmelen willen wij als Omroep Drimmelen daar
graag iets aan doen. In deze miniserie geven wij ruimschoots
aandacht aan alle kerkdorpen met hun eigen specifieke beelden
en monumenten. Deze keer zijn wij in Drimmelen-Dorp.
Kijkje achter de schermen bij live opname lijsttrekkersdebat
Op 8 maart zond Omroep
Drimmelen het lijsttrekkersdebat live uit. Er komt
heel wat bij kijken om zo’n
live opname te maken. In
deze uitzending krijgt u een
kijkje achter de schermen vóór en tijdens de live opnames.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een enthousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luisteren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken.
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren,
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 ontvangen? Bezoek ons YouTube-kanaal, of onze website en Facebookpagina.
De radiozender is 24 uur per dag te beluisteren via 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.

HET GEBAKSPLAN GAAT WEER BEGINNEN!
In 2019 is Surplus Welzijn gestart met
het Gebaksplan. Helaas heeft het door
corona lange tijd stilgelegen. Maar gelukkig is het momenteel mogelijk om
weer met het Gebaksplan te gaan beginnen.
Hoe werkt het ook alweer?
In samenwerking met de basisscholen en de gemeente Drimmelen nodigen wij leerlingen uit groep 8 uit om eens op de koffie
te gaan bij iemand die ze misschien niet zo goed kennen, maar
waarvan ze wel denken dat hij/zij een bezoekje erg op prijs stelt
(bijvoorbeeld omdat diegene het momenteel, om wat voor re-
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den dan ook, moeilijk heeft). En
wat is er nu leuker om dan twee
gebakjes gratis mee te nemen?
Dat kan dus weer vanaf nu. Elke
maand is een andere school aan
de beurt. We gaan een aantal
keer naar die groep 8 toe om
alles uit te leggen en te begeleiden. En op de desbetreffende
vrijdag brengen wij de gebakjes
mee. De leerling krijgt dan 2 gebakjes om vrijdags het weekend goed te starten.
Zo hopen wij een hoop gezellige momenten te kunnen creëren,
jong en oud te verbinden en zo de sociale cohesie in dorp/kern
te versterken.
Achteraf zullen wij, met toestemming, contact opnemen met
diegenen die een bezoekje hebben gehad. Enerzijds om te informeren hoe zij het ervaren hebben, anderzijds om te vragen of
wij vanuit Surplus Welzijn nog iets kunnen betekenen.
Dus ligt er ineens een kaartje in uw brievenbus met daarop een
datum wanneer iemand bij u een gebakje wil komen eten, laat
u verrassen en geniet van de aandacht! En natuurlijk van het
gebakje!
Surplus Welzijn, gemeente Drimmelen, telefoonnummer: 076
5027788, e-mail: drimmelen@surplus.nl.

FOTO VAN DE MAAND

Dit is de foto van de maand maart 2022 van
fotoclub Dinasa.
De fotograaf is Anneke van Vugt.

IN TERHEIJDEN DOEN WE HET ANDERS!
Met eigen warmte kunnen we zelf onze koers bepalen

Nu de gasprijs flink stijgt, hoor
je regelmatig dat ook de prijs
van warmte toeneemt. Ook
mensen zonder gasaansluiting
krijgen een hogere energierekening. Hoe zit dat eigenlijk met
het Traais Warmtenetwerk? Voor onze warmte gebruiken
we eigen bronnen waardoor we minder afhankelijk zijn
van de energiemarkt. Daarnaast is voor een prijsaanpassing van de Traaise warmte instemming nodig van het
Traais Energie Collectief (TEC). Zo hebben we in ons dorp
zelf regie over onze warmte.
Geen gasaansluiting, toch een fors hogere energierekening. De
laatste tijd kom je het regelmatig tegen in het nieuws. Nu de
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gasprijs flink omhoog gaat, stijgt de prijs voor warmte mee. Dit
komt door regels in de huidige warmtewet. Daarin is het principe ‘niet meer dan anders’ opgenomen. Dat houdt in dat het
tarief voor warmte niet hoger mag zijn dan dat voor gas. Oorspronkelijk bedoeld om afnemers van warmte tegen te hoge
prijzen te beschermen. Nu wordt het principe door leveranciers
van warmte juist aangegrepen om hun prijzen te verhogen.  
Niet altijd onterecht, want vooral oudere warmtenetten worden nog met gasketels op temperatuur gebracht. De leverancier
heeft in dat geval dus zelf ook meer kosten. Maar dat is niet altijd
het geval. Wat blijft is dat afnemers afhankelijk zijn. Ze kunnen
eigenlijk alleen maar hopen dat hun warmteleverancier niet de
maximaal toegestane prijs gaat vragen. Die dus net zo hoog is
als de gasprijs.  
Hoe werkt dat eigenlijk bij het Traais Warmtenetwerk? Dat is in
handen van de Traaise Energie Maatschappij (TREM), het eigen
energiebedrijf van TEC. De warmtelevering is lokaal, op onze
eigen manier, georganiseerd. Het zit anders in elkaar dan een
warmtenet van een gangbare leverancier. Dat komt in een aantal
kenmerken naar voren.  

TREM heeft eigen energiebronnen
De TREM heeft geen gas nodig om de warmte voor het Traais
Warmtenetwerk te maken. Wel stroom. De stroomprijs hangt
op zijn beurt ook weer samen met de gasprijs. Maar de TREM
wekt de stroom die nodig is om warmte te maken grotendeels
zelf op. Met Windmolen De Noord, die dit jaar wordt gebouwd,
en later ook met Zonnepark de Bergen. Omdat we onze eigen
bronnen hebben hoeven we de stroom niet op de markt te
kopen. De prijs is dan ook niet afhankelijk van een grillige energiemarkt. De TREM kan de stroom naar eigen inzicht waarderen. Wel zijn er afspraken, bijvoorbeeld met de bank, dat het
project winstgevend moet blijven.  
Kostprijs stabiel
Helemaal ontkoppeld van de markt zijn we niet, want als we niet
genoeg stroom opwekken, bijvoorbeeld als het niet waait, moeten we toch stroom op de markt kopen. De mogelijkheid om
de opgewekte stroom op te slaan is er jammer genoeg nu nog
niet. Toch is de kostprijs voor onze warmte over het algemeen
stabiel en goed te voorspellen. De TREM levert warmte voor de
gemaakte kosten plus een opslag om een gezonde bedrijfsvoering voor elkaar te krijgen. Met dit model kan ook de prijs die
afnemers voor hun warmte betalen stabiel zijn.
TEC moet instemmen met prijsaanpassing
Met onze eigen bronnen zijn we dus minder afhankelijk van de
markt. Door onze warmte zelf te maken kunnen we een eigen
koers varen. Maar er is nog een belangrijk verschil met een regulier warmtenet. Leverancier TREM kan de prijs voor warmte
niet eenzijdig verhogen. TREM en TEC zijn overeengekomen
dat voor een prijsaanpassing instemming van het collectief nodig
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is. Het bestuur van TEC controleert de bedrijfsvoering van de
TREM en een voorstel om de prijs van warmte aan te passen
moet eerst worden voorgelegd. Deze afspraak geldt zolang de
bedrijfsvoering van de TREM niet in de problemen is. Zo heeft
het collectief zelf zeggenschap over de prijs van warmte.
Algemene Ledenvergadering
Donderdag 31 maart 20.00 uur organiseert het Traais
Energie Collectief een Algemene Ledenvergadering (ALV) in zaal
De Abt. Hier hoor je meer over de tarieven voor warmte van
het Traais Warmtenetwerk. Leden en donateurs ontvangen een
uitnodiging voor de ALV in hun mailbox. De agenda en vergaderstukken vind je ook op traaisenergiecollectief.nl/agenda.

POLITIEK
EERLIJK….
De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij, de zetels zijn
verdeeld.
Hoe zal het de komende periode van 4 jaar gaan? Zijn er weer
dingen beloofd, net zoals de vorige periode?
Een paar voorbeelden:
In de verkiezingskrant staan nog steeds partijen die een rondweg rond Hooge Zwaluwe willen. Zij gaan voorbij aan het raadsbesluit van het najaar, dat uitwees dat de meerderheid (al was
het maar een kleine) deze rondweg niet wilde. Weer een valse belofte? Uit een navraag bij Staatsbosbeheer bleek dat zo’n
rondweg zeker 20 miljoen euro zou kosten door de compensatie van natuurgebied. Dit ga je de bewoners toch niet aandoen?
Waar komt dit geld vandaan?
De partijen van de huidige coalitie schreeuwen nu om veel meer
te gaan bouwen. Waar waren zij de afgelopen 4 jaar? Hebben ze
er toen niet aan gewerkt om meer geschikte huizen voor onze
bewoners te laten bouwen?
Er wordt geroepen om meer bomen. Zijn de coalitiepartijen
vergeten dat ze een aantal jaren geleden de helft van het aantal wilgen in de gemeente wilden afstoten, omdat ze te duur
in onderhoud werden? De vrijwilligersorganisatie ‘Madese Natuurvrienden’ heeft de 900 bomen gered door het knotten hiervan voor haar rekening te nemen. En waar willen ze die bomen
zetten? Toch niet weer een bos met bomen die helemaal niet
in dit Brabantse landschap passen. Er zou eens gepraat moeten worden met ‘Brabants Landschap’. Deze organisatie heeft er
verstand van en kan een verstandig advies geven.

Prachtige, geredde wilgen aan de Hamseweg

In deze verkiezingstijd beloven partijen ook om meer geld uit te
trekken voor sportverenigingen. Sport is belangrijk, maar kinderen interesseren in cultuur is zeker zo belangrijk. Heb je nooit
gelezen dat bv. muziek maken de beide hersenhelften activeert,
waardoor je hersenactiviteit verhoogd wordt? En wat denk je
van het sociale aspect? Met SAMEN muziek maken leer je te
luisteren naar elkaar en rekening te houden met elkaar. Dat is
wat anders dan te proberen om beter te zijn dan de ander, al is
het maar door een ander er onderuit te schoppen…..
Kortom, veel dingen om in de gaten te houden. Wat is er je
beloofd en in hoeverre kan de gemeenteraad deze dingen waarmaken? En hierin zitten toch de mensen die jij hebt gekozen
en voor jou moeten werken! SAMEN gaan we dit voor elkaar
krijgen! Blijf je mee opletten? Dank je wel.
Kees van Meel

GEMEENTE
COLLEGE WIL PROEF MET
LANDBOUWVERKEER OP N285
Het college vraagt de provincie toestemming om, als proef, grote landbouwmachines en tractoren via de
N285 te laten rijden in plaats van door
de dorpskernen van Terheijden en
Wagenberg. “Dit is veiliger voor het
verkeer, het komt de leefbaarheid ten
goede en rijdt voor de bestuurder van
de tractor zelf ook een stuk prettiger,”
aldus wethouder Jan-Willem Stoop. “Nu de provincie het groot
onderhoud voor de N285 aan het plannen is, kunnen hier meteen enkele passeerstroken voor aangelegd worden, mits de politieke wil er is bij het provinciebestuur.”
Hinder en veiligheidsrisico’s
Al jaren is het veel inwoners een doorn in het oog, grote landbouwmachines die door de dorpskern heen rijden. De gemeente heeft nu samen met de regio West-Brabant onderzoek laten
doen door Royal HaskoningDHV, waaruit eens te meer blijkt dat
groot en breed landbouwverkeer veel hinder veroorzaakt en veiligheidsrisico’s met zich meebrengt.
Het
onderzoeksbureau
doet ook aanbevelingen
in het rapport. “Aangezien
deze problematiek nu al
zo lang duurt, willen wij nu
stappen zetten”, schrijft
het college in een brief aan het provinciebestuur.
‘In Moerdijk mag het wel’
“Zoals geadviseerd kunnen wij per direct de kernen Wagenberg
en Terheijden sluiten voor breed landbouwverkeer aangezien
alle percelen via alternatieve routes bereikbaar zijn. Echter, dan
moeten we het landbouwverkeer en het loonwerkverkeer wel
een alternatief bieden. Hiervoor doen we een beroep op u,”
aldus de brief. “We willen hier graag samen met de provincie
in optrekken, legt wethouder Stoop uit. “Landbouwvoertuigen
hebben een kenteken, de maximumsnelheid is omhooggegaan
en het landelijk beleid voor landbouwvoertuigen op 80-kilometerwegen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. En waarom zou het
niet kunnen? Op dit moment mag je op dezelfde N285 wél met
landbouwvoertuigen rijden in onze buurgemeente Moerdijk.”
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Permanente oplossing
De bedoeling van de proef is dat gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld 4 maanden, en buiten de spitsuren, landbouwverkeer over de N285 gaat rijden om te bepalen of dit kan op
deze weg. “Als dit bevalt kan dit voor langere tijd een oplossing betekenen voor dit probleem,” legt wethouder Stoop uit.
Het college ziet dit niet als ideale of permanente oplossing. Op
termijn moet er een fietsroute komen langs de N285 vanaf de
rotonde van Wagenberg tot aan Breda. De gemeente wil kijken
of dit te combineren is met een route voor landbouwvoertuigen
zodat die dan ook weer van de N285 af kunnen. “Maar daar wil
ik niet op wachten,” zegt Jan-Willem Stoop. “Vandaar deze dringende oproep, samen met bewonersgroepen en de landbouwsector, ZLTO en Cumela, die graag meedoen aan de proef.”

GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
De automatische incasso voor Wmo bijdragen verandert
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat
iedereen kan blijven meedoen in
de samenleving. Als u ondersteuning krijgt vanuit de Wmo, betaalt
u daarvoor een eigen bijdrage.
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stuurt iedere maand een factuur voor deze eigen
bijdrage.
Betaalt u met automatische incasso? Dan gaat er vanaf deze
maand iets veranderen. Daar hoeft u niets voor te doen, maar
we willen het u wel laten weten. Het CAK gaat de eigen bijdragen namelijk een maand later incasseren. De eigen bijdrage van
deze maand wordt dus niet gelijk afgeschreven. Dat gebeurt pas
volgende maand. De eigen bijdrage voor de Wmo van maart
incasseert het CAK voortaan in april. Die van april in mei, enzovoort. Het CAK stuurt nog een bericht aan alle klanten die
betalen met automatische incasso.
Heeft u vragen? Bel dan met het CAK op telefoonnummer 0800
1925 of met het Sociaal Loket van de gemeente Drimmelen op
telefoonnummer 140162.
Natuurlijke wateropvang met biodiversiteit gerealiseerd aan de Zeggelaan in Terheijden
Wethouder Harry Bakker
heeft de eerste bak met grond
uitgegraven. De natuurlijke wateropvang is aangelegd aan de
Zeggelaan tussen de rotonde
bij de Gentiaan en het tankstation. Om de biodiversiteit in
het gebied te verhogen wordt
de wateropvang ingezaaid met
een bloemrijk mengsel en zijn
er nieuwe bomen en struiken
aangeplant. Deze entree van
Terheijden krijgt hiermee een
fraaie uitstraling. De natuurlijke
wateropvang is aangelegd en
wordt onderhouden door Snoeren Cultuurtechniek.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Wagenberg, Dorpsstraat 12A: Vergroten van de woning middels
een nieuwe dakconstructie.
Wagenberg, Brouwerijstraat 41: Plaatsen van een dakopbouw.
Terheijden, Moerdijkseweg 1: Aanplanten van verschillende
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hoogstamfruitbomen en notenbomen.
Reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische
voertuigen
Twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de parkeervakken in de Hoofdstraat (ter hoogte van
huisnummer 131) in Terheijden. Er wordt er één parkeerplek ingericht, en bij veel gebruik(ers) wordt de tweede parkeerplaats
ook ingericht voor het opladen van elektrische voertuigen.

EERSTE VLUCHTELINGEN OEKRAÏNE
Geertruidenberg en Drimmelen

De opvang van Oekraïense
vluchtelingen in voormalig theater De Schattelijn in Geertruidenberg is vorige week gestart.
In de dagen daarvoor is er hard gewerkt om De Schattelijn gebruiksklaar te maken en in te richten. Hierbij kreeg Geertruidenberg ondersteuning van buurgemeente Drimmelen.
Om de vluchtelingen symbolisch te verwelkomen hesen burgemeester Witte van Geertruidenberg en burgemeester De Kok
van Drimmelen samen de Oekraïense vlag bij het gemeentehuis
in Raamsdonksveer.

Burgemeester Marian Witte: “Ontzettend fijn dat we de Oekraïense vluchtelingen hier een veilige plek kunnen bieden. Het is
hartverwarmend hoe er gereageerd is op hun komst.Vanuit alle
hoeken is hulp geboden en werden er massaal spullen ingezameld. Ook de steun vanuit de gemeente
Drimmelen was en is van harte welkom.”
Burgemeester Gert de Kok: “In onze gemeente hebben we niet direct een geschikte locatie beschikbaar, maar we willen wel graag helpen. Door het ‘leveren’
van mensen die dagelijks meewerken in
De Schattelijn kunnen we als gemeente
toch bijdragen aan de opvang van de Oekraïense vluchtelingen.

PETER VAN DER VELDEN INFORMATEUR
voor de coalitievorming in de gemeente Drimmelen

Zaterdagochtend werd de oud-burgemeester van Breda voorgesteld in een openbare bijeenkomst. Van der Velden gaf aan zin
te hebben in zijn opdracht: “Ik tref een open en goede sfeer aan
en met een mandaat van alle partijen ga ik aan de klus beginnen”.
Stabiele coalitie
De lijsttrekker van de grootste partij, Harry Bakker, benaderde
Van der Velden voor de klus: “Peter is een man met grote staat
van dienst en heel veel bestuurlijke ervaring. Ik ben blij dat hij
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bij ons aan de slag gaat voor de formatie van een stabiele coalitie
voor de komende vier jaar.”
Start formatie
De bijeenkomst vormde de start van de formatie van de nieuwe
coalitie. Deze krijgt een vervolg met kennismakingsgesprekken
tussen de informateur en de politieke partijen. De eerste oriënterende gesprekken met 4 partijen vonden zaterdag plaats, de
overige 3 partijen volgen deze week.
Peter van der Velden
Peter van der Velden (1954) was
van 1988 tot 2019 in 7 gemeenten burgemeester of waarnemend
burgemeester. Zijn eerste burgemeesterschap was in de toenmalige gemeente Nieuw-Ginneken.
Later was hij onder andere burgemeester van Emmen en Breda. In
deze laatste gemeente werd hij opgevolgd door Paul Depla. Van der
Velden was vicevoorzitter van de Partij van de Arbeid van 2001
tot 2005. Op dit moment bekleedt Van der Velden diverse bestuursfuncties.

KERK
VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt Terheijden
E-mail: terheijden@naardekerk.nl
Vieringen door de week en in het weekend
Zondag 27 maart 11.00 uur: Eucharistieviering. Extra collec-

te Vastenactie. Voorganger: pastoor R. van Bronswijk. Orgel: dhr.
J. Horbach. Zang: dhr. H. Vergouwen.
ZATERDAG 2 april 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: pastoor R. van Bronswijk. Orgel: dhr. John van Opdorp. Zang:
dhr. Heino Vergouwen.
Let op! Vanaf april iedere zaterdag om 19.00 uur viering in H.
Antonius Abt.
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 wijzigingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de gemeentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat binnen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. weten aan het parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden,
telefoonnummer 076 5931216 of via e-mailadres terheijden@
naardekerk.nl. U bent van harte welkom.
Contact met het pastoraal team van deVijf Heiligen Parochie
Wilt u graag in contact komen met een van de leden van het
pastoraal team van de Vijf Heiligen Parochie, pastoor Ronald van
Bronswijk of pastoraal werkende Giny van der Korput, aarzelt u
dan niet dit te doen. Dit kan telefonisch via het parochiesecretariaat, telefoonnummer 0162 682303 of via e-mailadres info@
naardekerk.nl. Wij maken graag tijd vrij voor contact met u.
Digitale nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie
De Vijf Heiligen Parochie geeft een tweewekelijkse digitale
Nieuwsbrief VHP uit. Mocht u de digitale Nieuwsbrief VHP willen ontvangen, neemt u dan contact op met ons parochiesecretariaat via info@naardekerk.nl.

IETS VERDER VAN DE TOREN
HET FIETSGILDE GAAT WEER VOLOP
VAN START
De coronabeperkingen zijn zo goed als
van de baan en hopelijk blijft dat zo. Het
mooie weer nodigt uit om weer lekker
naar buiten te gaan.
De gidsen van Fietsgilde De Baronie hebben een gevarieerd
programma samengesteld. De eerste tocht is op 1 april en dat is
geen grap! Voor de maanden april en mei staan de volgende
tochten op het programma:
Vrijdag 1 april: Zwerven door de Rith, start 12.30 uur bij het
Speelbos (bij Bouvigne).
Woensdag 6 april: Haagse Beemden, start 12.30 uur bij Intratuin (Terheijdenseweg).
Donderdag 14 april: Aa of Weerijs, start 10.00 uur bij het
Speelbos.
Vrijdag 22 april: Klein Engeland, start 9.00 uur bij het Speelbos.
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geen doorsnee stadsbezichtigingen; ervaren en enthousiaste
gidsen brengen deelnemers naar plekken in de stad, waar zowel
bezoekers als bewoners van Breda normaliter niet snel zouden
komen.
De gidsen vertellen over de kunstenaars, het maakproces en de
verhalen die als inspiratie dienden voor de schilderingen. Zo komen verhalen aan bod over beroemde Bredanaars, het industriële verleden van de stad maar ook de oorlogen en pandemieën
die Breda heeft moeten doorstaan.

Dinsdag 26 april: Pannenhoefroute, start 10.00 uur bij het
Speelbos.
Maandag 2 mei: Nassaubossen, start 12.30 bij het Speelbos.
Donderdag 12 mei: Vennen, start 10.00 uur bij het Speelbos.
Woensdag 18 mei: Lekker langs de Donge, start 10.00 uur
bij Intratuin.
Zaterdag 28 mei: Heusden, start 9.00 uur bij Intratuin.
De middagtochten starten om 12.30 uur, er is geen lunchpauze
voorzien. Kom op tijd naar de juiste startplek.Vooraf aanmelden
is niet nodig.
Voor meer informatie over de verschillende routes zie www.
gildebaronie.nl/fietstochten. Kijk onder de knop “AGENDA”.

NIEUWE ROUTES BLIND WALLS GALLERY
Na een winterstop van vijf maanden start op
3 april het tourseizoen van Blind Walls Gallery met een vernieuwd aanbod. Voorheen
bestond de keus uit een wandel- of fietstour,
dat aanbod is nu uitgebreid met drie verschillende wandelroutes. Elke zondag, vanaf 3 april tot en met 30
oktober, kunnen bezoekers met een ervaren gids op pad langs
de Bredase murals.

Na ruim zes succesvolle jaren, waarin Blind Walls Gallery duizenden liefhebbers mee op pad nam langs de muurschilderingen,
is het tijd voor een ruimer aanbod.
Deelnemers hebben nu de keuze uit
niet 1, maar 3 verschillende wandeltours. Zo is er een wandeltour ‘rond
de Mols’, ‘rond de Haven’ en ‘rond
het Chassé’. De fietstour blijft hetzelfde maar wordt uiteraard wel aangevuld met nieuwe Blind Walls.
De tours vinden wekelijks plaats op
de zondag, van april tot en met oktober. Elke week staat een andere wandelroute op de planning, de fietstours
vinden standaard plaats op de laatste
zondag van de maand. De tours zijn

Praktische informatie
Tickets voor de tours zijn te koop via www.blindwalls.gallery/
tours. Kinderen onder de 18 krijgen 50% korting.
Het is ook mogelijk om een tour op maat te boeken. Via de
website kunnen aanvragen worden ingediend.
Over Blind Walls Gallery
Blind Walls Gallery werkt sinds 2015 aan een groeiende collectie muurschilderingen, waarvan de honderdste vorig jaar werd
gerealiseerd. Zowel nationale als internationale kunstenaars maken schilderingen geïnspireerd op verleden, heden en toekomst
van de stad met als doel het stadsaanzicht te verbeteren en
mensen de talloze (verborgen) verhalen die Breda rijk is, te laten
ontdekken.
Meer info op www.blindwalls.gallery.

Rondom de Toren wordt bezorgd op
woensdag of donderdag.
Geen RdT in uw brievenbus?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of bel 076 5932137.
Graag uw naam, postcode en huisnummer vermelden.
--------------------------Uw post it gratis in Rondom de Toren?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
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