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Colofon
Rondom de Toren is een tweewekelijkse uitgave en wordt in 
Terheijden en Wagenberg huis-aan-huis bezorgd.
Secretariaat  Hoevenseweg 18 4845 PD Wagenberg
  076 - 593 1952
Extra exemplaren
Terheijden:  Bibliotheek Terheijden, ‘Toptiekske,
  Jürgen en Carolien van Dongen
Wagenberg Bakkerij Léon van Dongen,  Plexat
Online bereikbaarheid
Website: www.rondomdetoren.nl
Facebook: facebook.com/rondomdetoren
Drukkerij Drukkerij Boonen
Bezorgklachten liesbeth@rondomdetoren.nl of  076 - 593 2137
Volgende editie 1081
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 13-04-2022, 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  alleen op afspraak
 contact   srw.drimmelen@surplus.nl 
Schuldhulpverlening  076 - 502 7788
SWO    0162 - 451 894
POLITIE
Algemeen nummer  112
Politie Zeeland/West-Brabant 0900 - 8844
    www.politie.nl
Wijkagenten   L. Brooimans & D. Sjardijn
GEMEENTE INFORMATIE Park 1 Made T. 14 0162
    www.drimmelen.nl
WMO-loket   ma. - vr. 9 - 12.30 u
    gemeente@drimmelen.nl
Milieustraat  Terheijden  076 - 593 4795
 openingstijden  ma. - vr. 13 - 16 u,  za 10 - 15 u
Ophalen afval    Terheijden groen: 13/04, grijs: 20/04
          Wagenberg groen: 15/04, grijs: 22/04
Ophalen oud papier  09/04
Ophalen plastic                             Terheijden  13/04  
                                                        Wagenberg 15/04
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. en vr.. 14.30 - 17 .00 u,   
    wo. 12.30 - 17.00  u
Woonvizier   0162 - 679 800

SAMEN-HERINNERINGEN AAN ONZE 
PARTIJVOORZITTER JOHAN  VD  VLIST

Lieve Johan,
Tja, ik heb eigenlijk geen woorden.  Je bent een heel bijzondere 
vriend voor mij, die mij onwijs veel geleerd heeft en ik jou! Dat 
weet ik zeker. Door SAMEN groeiden wij nog meer naar elkaar 
toe. Het ene idee na het andere borrelde op en we hadden 
veel lol. 1+1 is soms 5, maar nu voelt het als -5. Lieve Johan, zo 
verrassend als jij altijd was, ben je nu ook. Laat je af en toe op je 
creatieve en verrassende manier weten of wij nog op de juiste 
weg zitten?
Liefs en dikke zoen Femke

Johan (mannetje vd krant),
Ik heb Johan leren kennen als een sympathieke, creatieve, scherp-
zinnige, droge, humoristische persoonlijkheid, altijd in voor een 
grapje of gevatte opmerking,  het leek wel of hij altijd en overal 
was.  “Nu is ‘t stil”….
Waar blijft het appje met weer een brainstorm gedachtegang? 
Juist nu?  We zijn als SAMEN echt een team aan het vormen met 
zoveel persoonlijkheden, maar allemaal één qua gedachte. Je zou 
(als je niet beter weet) denken dat we als partij al jaren SAMEN 
zijn.  TOPTEAM om trots op te zijn en dat was/ben je JOHAN. 
Rust zacht.
Richard

IN MEMORIAM
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Johan: Open en eerlijk
Na zijn ‘vrijblijvend inschrijfformulier’ heb ik Johan leren kennen. 
Zijn positieve persoonlijkheid, ondernemingslust en bruisende 
ideeën sloegen op me over. Het digitaal volgen van de raadsver-
gaderingen bij hem thuis bracht ons dichter bij elkaar. Meningen 
werden besproken, kritiek gegeven en ideeën uitgewerkt. En al-
tijd was de basis: openheid en eerlijkheid. Een levensles voor 
iedereen!
Kees

Lieve Johan,
Afgelopen zomer op een zonnige dag ontmoette ik Johan op het 
terras. Hij gezellig aan een biertje en tijdens het gesprek bleek 
dat we veel raakvlakken hadden. Een bijzonder kleurrijk per-
soon met het hart op de juiste plaats. Ik zal zijn betrokkenheid 
en gulle lach erg gaan missen, maar SAMEN zijn we sterk. 
Corina  Tak

Lieve Johan,
Vandaag is de dag van….  Dat was wat Johan wel wist, want 
het was altijd ergens de dag van. Veelzijdig, kleurrijk, betrokken, 
creatief, vindingrijk, sociaal, behulpzaam, maar ook eigenwijs met 
een uitgesproken mening. Onze hernieuwde kennismaking door 
SAMEN. Genoten van deze tijd, helaas veel te kort. Vandaag is 
het de dag van….  Johan.
Het ga je goed!
Liefs Regina

Lieve Johan,
Jij zei altijd: “Ik heb niet zoveel met politiek.”
Maar Johan, na de afgelopen 1,5 jaar geloof ik daar helemaal niks 
meer van.
Dank voor je fijne gesprekken, je wijze woorden, je tomeloze 
inzet, je creativiteit.
Dank je wel voor je vriendschap maatje. 
Ik ga je missen!
Liefs  Ankie

      Klaar, strik erom, niks meer aan doen. 

JOHAN  VAN DER  VLIST WAS 34 KEER 
COLUMNIST BIJ SPRAAKVERMAAK

Bestuur en redactie van Spraakvermaak zijn geschokt door het 
plotselinge overlijden van Johan van der Vlist (foto Tien Mureau). 
Johan was in de openingseditie (11 november 2007) de eerste 
columnist. Hij had meteen de smaak te pakken en in de jaren 
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daarna stond Johan als columnist nog 33 
keer achter het katheder om de zaal te 
vermaken met een scherpe column. Daar-
mee is hij de absolute recordhouder ‘Gast 
op het Spraakvermaakpodium’. Kleine 
kans overigens dat iemand dit record nog 
gaat verbeteren. 
Grote en kleine onderwerpen, menselijk 
lief en leed, het gemeentebestuur en de lokale politiek besprak 
hij met humor en met gevatte teksten. Johan was veel ‘en route’, 
waardoor hij een goed beeld had wat er zoal speelde in de di-
verse kernen van onze gemeente. En uiteraard verwerkte Johan 
de opgedane kennis in een vlammende column, die hij met een 
geheel eigen mimiek en stemgeluid presenteerde. Na zijn co-
lumnisten-tijd kwam Johan nog regelmatig naar Spraakvermaak 
en zocht een plekje achter in de zaal, maar wel dicht bij de bar. 
Johan,  we zijn je dankbaar dat je m.n.  in de beginjaren een 
steunpilaar was voor ons zondagmiddagcafė, waardoor we een 
geheel eigen plaats hebben verworven in Drimmelen, Brabant, 
Nederland.
Bestuur en redactie Spraakvermaak

COLLECTE  KINDERHULP

Elk kind verdient een jeugd zonder 
zorgen. Gelijk te zijn, aan vriendjes of 
vriendinnetjes. Ook een fiets, eens nieu-
we kleren. Eindelijk een dagje uit, een 
nieuw dekbed of tóch een cadeautje 
van de Sint. Kinderhulp is er voor alle 
kinderen en jongeren in Nederland tus-

sen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. We helpen ze, 
onvoorwaardelijk. Zodat ook zij erbij horen en gelijke kansen 
krijgen voor de toekomst.  Net als ieder ander kind. 
Collectanten
Het succes van de collecte hangt af van het aantal collectanten 
in ons dorp. Helaas haken steeds meer mensen af,  van sommi-
gen is dit zeer begrijpelijk gezien de leeftijd. Maar er is nog een 
jongere garde dus mocht je nog 1 uurtje over hebben, meld je 
dan aan voor de collecte van 18 t/m 23 april via telefoonnum-
mer 076 5320699 of 06 17340841. 
1 op de 12 kinderen
1 op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat zijn 
ruim 300.000 kinderen tot 21 jaar die een verre van zorgeloze 
jeugd hebben. Ze maken er het beste van, maar merken altijd en 
overal dat er thuis niet genoeg geld is.  Vrienden thuis uitnodigen 
is spannend, want er is zo weinig.  Voor een warme winterjas als 
het écht koud begint te worden, is niet altijd genoeg geld. Ook 
een fiets, om met vrienden mee naar school te kunnen fietsen, 
is niet vanzelfsprekend. Laat staan verder kunnen studeren na de 
middelbare school… 
Iets groots, of iets kleins
Kinderhulp helpt met iets groots, of iets kleins. Iets dat ze de 
kracht geeft om mee te doen. Bijvoorbeeld een dagje uit, fiets, 
opleiding, leesboek, warme winterjas of cadeautje van de Sint. 
Dingen die heel gewoon lijken, maar toch het verschil maken 
voor de kinderen. Nu en in hun toekomst. 
Als anderen niet kunnen helpen
Wanneer andere instanties niet kunnen helpen, is Kinderhulp er. 
Onvoorwaardelijk. We helpen met waar een kind behoefte aan 
heeft. En altijd via maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld 

een maatschappelijk werker, bewindvoerder, wijkteam van de 
gemeente of jeugdhulpverlener. 
Tiny van den Broek

OPROEP

Stichting Exploitatie Witte kerkje Terheijden 
zoekt enthousiaste vrijwilligers die op verschillen-
de manieren kunnen helpen bij het in stand hou-
den van het kerkje.
We zijn op zoek naar vrijwilligers die gastheer of 

gastvrouw willen zijn tijdens huwelijken en uitvaarten of con-
certen en evenementen. Ook kunnen we mannen en vrouwen 
gebruiken die het leuk vinden om te klussen in en om de kerk 
of in de tuin. 
Voor de evenementen die onder de naam Muziek & Kunstpodi-
um worden georganiseerd zijn we op zoek naar mensen die af-
finiteit hebben met het regelen van het 
geluid. Ook zijn we op zoek naar men-
sen die onze camera- en video-opna-
meapparatuur kunnen bedienen tijdens 
evenementen, huwelijken en uitvaarten. 
Wil je meer weten of een afspraak maken voor een kennisma-
kingsgesprek, stuur dan een mail naar vrijwilligers@wittekerkje
terheijden.nl.

24e  EDITIE  ZEVENDE HEMEL  TOERNOOI
Eindelijk, na 2 jaar! 

Op 26 mei (Hemelvaartsdag) 
organiseert Stichting Zevende 
Hemel Toernooi voor de 24ste 
keer het grootste cafévoetbal-
toernooi uit de regio. Op de vel-

den van S.V.  Terheijden aan de Ruitersvaart strijden de mannen 
en vrouwen uit de gemeente 11 tegen 11 tegen elkaar voor de 
felbegeerde bokaal. 
Voor deze editie zijn we nog op zoek naar extra teams! We 
zouden het erg leuk vinden als er nog 1 à 2 damesteams mee 
zouden kunnen doen maar ook herenteams zijn nog van harte 
welkom.

Dus hebben jullie nog niet ingeschreven of ken je nog een leuk 
team uit de gemeente dat mee zou willen doen? Meld  je/ze dan 
direct aan door een berichtje te sturen naar    info@zevendehe
meltoernooi.nl!
Let op: inschrijving sluit op 13 april!
PS. We zijn onze wisselbeker kwijt! Mocht iemand deze thuis 
hebben staan of weten waar deze staat,  zou je ons dat dan wil-
len laten weten? Bij voorbaat dank!

OPROEPEN
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DE  VLASSELTPRIJS 2021

Jaarlijks wordt door Heemkundekring De 
Vlasselt een persoon of instantie in het zonne-
tje gezet die zorg draagt voor instandhouding 
van historische waarden in de voormalige ge-
meente Terheijden. Op de jaarvergadering op 
21 maart 2022 werd deze onderscheiding uit-
gereikt aan Gerard van Vugt. Gerard is de be-
woner van een zogenaamde watersnoodwo-
ning aan de Lageweg te Terheijden. Deze wo-
ningen zijn aan de gemeente beschikbaar gesteld na de waters-
noodramp van 1 februari 1953, volgend jaar dus alweer 70 jaar 
geleden. Hij is niet zomaar een bewoner maar hij woont hier al 
vanaf zijn geboorte. Hij is 
niet aan komen drijven in 
een biezen mandje, zoals 
wel eens wordt beweerd. 
Mensen zijn dan in de 
war met het bijbelverhaal 
over Mozes. Gerard heeft 
deze woning nagenoeg in 
de oorspronkelijke  staat 
weten te houden. Even 
heeft hij overwogen om 
te verhuizen maar bijtijds 
heeft hij zich bedacht. Een 
plaatsing op de gemeen-
telijke monumentenlijst 
voor dit unieke object 
kan volgens mij niet lang op zich laten wachten.
Ed Oud

WAGENBERG MAAKT MUZIEK

Met trots en veel plezier organiseert 
Harmonie OVU dit jaar weer ‘Wagen-
berg maakt Muziek’! Na al een hele 
mooie editie te hebben gehad in 2019 
volgt er dit jaar een vervolg. Op zon-
dagmiddag 24 april mag iedereen die 
wil en kan, zijn of haar muziek ten gehore brengen aan Wagen-
berg.

UITGAAN

TERUGBLIK
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Harmonie OVU,  JOW het opstaporkest en het probeerorkest 
mogen gelukkig al weer een aantal weken repeteren. En wat is 
er nu leuker dan repeteren voor een concert! Graag nodigen 
wij u uit voor ons concert. Deze middag willen wij graag wat 
nieuwe nummers uit ons repertoire laten horen.  Maar daar-
naast is het ook uw kans om op het podium te staan! 
Tijdens deze middag staat muzikaal  Wagenberg centraal.  U mag 
dus alleen of met meerderen een nummer voorbereiden om dit 
deze middag te laten horen.  
Voor meer info en voor het aanmelden kunt u terecht bij info@
harmonie-ovu.nl.

Wagenberg maakt muziek: Zondag 24 april, aanvang: 13.30 uur, 
café Bij Bas, Dorpsstraat 26 in Wagenberg.

SOVAK FOODTRUCK OP KLEINE SCHANS 

Het is lente, wij zijn er weer! Ie-
dere woensdag, vrijdag en zondag 
staat onze SOVAK foodtruck weer 
op de Kleine Schans van 10.30 - 
16.00 uur. 

Ben je aan het wandelen of fietsen en toe aan koffie met taart of 
een lekker boerderij-ijsje? Strijk dan eens neer op het gezellige 
terras op het mooiste 
plekje van Terheijden!
Is de temperatuur la-
ger dan 13 graden of 
wordt er regen voor-
speld? Dan is de food-
truck gesloten.
Zonnige groeten van 
het SOVAK food-
truckteam

OPEN ROAD SESSIONS PRESENTEERT 
HOTH BROTHERS  

Op donderdag 21 april 2022 treden 
de Hoth Brothers op in het Witte Kerk-
je in Terheijden. Een mix van bluegrass 
en folk met prachtige vocale harmonie-
en. Hoth Brothers is het nieuwe project 
van de Amerikaanse singer-songwriter 
Boris McCutcheon en zijn muzikale 
kameraad Bard Edrington. Beiden zijn 
hardwerkende mannen uit New Mexico 
die tussen het werken in de appelgaar-
den door ook nog samen liedjes schrij-
ven. Hoth Brothers is een afkorting van 
‘High On The Hog‘. Zij worden hier bijgestaan door bassiste 
Sarah Ferrell. 
De Hoth Brothers trakteren de luisteraars op een geweldige 
smeltkroes van Americana songs met steeds een andere touch. 
Van bluegrass, country, folk of blues tot aan een ballade, wals of 
a capella. Verbindende factoren zijn de prachtige stemmen van 
Bard Edrington, Boris Mc-
Cutcheon en Sarah Fer-
rell met een herkenbare 
instrumentatie van de gi-
taar, banjo en de ‘upright’ 
bas als basis.
Op hun cd “Tell Me How 
You Feel” komen deze 
vragen voorbij: “How are 
you feeling?”, “What are 
you thinking?”, “How is 
this affecting you?”, “How 
can we get through this 
together?”
Iedereen die houdt van het Americana genre met een traditio-
neel tintje en daarbinnen een heerlijke variatie aan stijlen, songs 
en stemmen is met dit album spekkoper.  Aanrader!
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 20.00 uur.

EHBO EN BB

In 2014 bestond de Wagenbergse EHBO-vereniging 75 jaar en 
bij die gelegenheid werd door Frans Vrolijk een Vlasselt-boekje 
samengesteld (nr.143) vanaf het ontstaan en de ontwikkeling ge-
durende 75 jaar. 
De eerste bewijzen van georganiseerde EHBO in Wagenberg 
dateren van 28 februari 1939. In het Dagblad van Noordbra-
bant en Zeeland werd melding gemaakt van de jaarvergadering 
van het Wit-Gele Kruis in Wagenberg. Tijdens deze vergadering 
werd door penningmeester P.J. Mouwen, toen “bovenmeester” 
van de jongensschool, gepleit om “een plaatselijke commissie 
voor EHBO te vormen als onderafdeling van het Wit-Gele 
Kruis.” Vervolgens kwam de “R.K. Vereeniging E.H.B.O. Wagen-
berg” tot stand. Aan de eerste EHBO-cursus hadden 15 cursis-
ten met goed gevolg deelgenomen.
Ook werd hen kennis bijgebracht over nucleaire en chemische 
oorlogsvoering. Dit was in 1952 ingevoerd vanwege de Wet Be-

EN  TOEN GEBEURDE.....
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scherming Bevolking (BB). Het EHIO-cursusboek (Eerste Hulp 
In Oorlogstijd) werd uitgegeven door het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken.
In het kader van de BB werden ook oefeningen uitgevoerd. Bij 
het gemeentehuis in Terheijden werd een groepsfoto gemaakt. 
Daarop zien we v.l.n.r. boven: Sjef Vrolijk, Niek Langenberg en 
Janus van Oosterhout. Staand: Jan de Meijer, Truus van Peper-
straten, Kees Verhaart, Josien van Oosterhout, Luus de Ridder, 
Corrie van der Made, Giel van de Korput, Seger Cas. En zittend: 
Giel van Dorst.  Met dank aan Corrie Sins-van der Made. 

En in de dorpsfilm van O.V.U. uit 1957 is een EHBO-oefening 
te zien. De oefening vond plaats vooraan in de Kerkstraat. Een 
fietser was daar “aangereden door een auto”. Omdat de opna-
me werd gemaakt bij het uitgaan van de scholen was er volop 
belangstelling. De 
“gewonde fietser” 
werd onmiddellijk 
kundig geholpen 
door de toegesnel-
de EHBO’ers. De 
hulp was blijkbaar 
dusdanig goed dat 
“het slachtoffer” 
korte tijd later 
lachend zijn weg 
vervolgde. 
Vanaf 2009 tot 
2020 is een cur-
sus jeugd-EHBO gegeven voor de kinderen in groep 8 van 
basisschool De Elsenhof. In 10 lessen werden aan de leerling 
de beginselen van de EHBO bijgebracht door o.a. juf Heidi van 
Prooijen en vrijwilligers van EHBO-vereniging Wagenberg. Den-
nis Segers, de kaderinstructeur, kwam het examen afnemen en 
hij kwam meestal ook een keer om de kinderen te vertellen hoe 
reanimeren werkt en de AED. En na de schoolmusical, als af-
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scheid van de basisschool, volgde de uitreiking van de diploma’s, 
op vrolijke wijze, door Dennis.
Sinds corona is de cursus jeugd-EHBO niet meer doorgegaan 
en gekeken wordt of dit een vervolg gaat krijgen, aangezien ook 
Dennis volgend jaar met “EHBO-pensioen” gaat. 
Johan van der Made

RUPSJE NOOIT GENOEG

Op woensdag 13 april van 10.30 tot 11.15 uur zijn 
kinderen tussen 0 en 2 jaar, hun (groot)ouders of 
verzorgers van harte welkom bij  Theek 5 Made. 
Het wordt een vrolijke en informatieve ochtend 
met als thema ‘Rupsje nooit genoeg’!
Ontdek hoe je met spelletjes, liedjes en boekjes 
plezier beleeft samen 
met je (klein)kind.  We 
geven je allerlei leuke 

tips en je kunt ervaringen delen met 
andere (groot)ouders en verzorgers. 
Maar vooral ook samen met je kind 
genieten van ‘Rupsje nooit genoeg’.
De Mini-Theek is gratis. Aanmelden 
is i.v.m. een beperkt aantal plaat-
sen verplicht. Meld je aan via www.
theek5.nl/activiteiten of in de bibli-
otheek.
We zien je graag bij  Theek 5!

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende ac-
tiviteiten van en voor Drimmelen en 
omgeving waarbij actuele onderwer-
pen in de schijnwerpers worden gezet. Hebt u een nieuwswaar-
dige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons 
naar publicatie@omroepdrimmelen.nl.
50-jarig jubileum van Emmaus Langeweg

In september 2021 werd het 50-ja-
rig jubileum van Emmaus Lange-
weg gevierd met een feestmarkt. 
Bij Emmaus draait alles om men-
sen. Voor mensen die geen dak bo-
ven het hoofd hebben, kunnen de 
woon-werkgemeen-schappen een 

rustpunt zijn; een plek waar men woont, werkt in het kringloop-
bedrijf en op adem kan komen en weer plannen voor de toe-
komst kan maken. Met de feestmarkt werd ook geld opgehaald 
voor een nieuw gebouw op het terrein: hierdoor kunnen meer 
bewoners een plek vinden en komt er meer werkruimte. Wij 
brachten hen een bezoek.
LED voetbal Madese Boys

Op woensdagavond 23 maart werd 
op het hoofdveld van Madese Boys 
LED voetbal gespeeld. Iedereen 
was van harte welkom om te ko-
men kijken, dus dat deden ook wij.  

De jeugd had er duidelijk plezier in en pleit er in dit verslag voor 
om dit vaker te organiseren.  
Opschoondag Drimmelen
Tijdens de landelijke opschoondag 
op 19 maart gingen inwoners de 
straat op om de buurt zwerfaf-
valvrij te maken. Dat leverde een 
schone en opgeruimde buurt op. 
In deze korte impressie hoort u 
onze klimaatburgemeester en ook 
kinderen uit onze gemeente komen aan het woord.
Omroep Drimmelen Kids heeft 2 nieuwe leden

Omroep Drimmelen Kids kreeg 
een aanmelding voor 2 nieuwe le-
den. Roos kon helaas niet aanwezig 
zijn tijdens hun kennismakingsge-
sprek met de andere teamleden. 
Milan, Minoes en Tim vroegen hen 

echter het hemd van het lijf. Maak dus kennis met onze nieuwe 
leden.
Over smaak valt………..
Het muziekprogramma waarin in-
woners van onze gemeente ver-
tellen over hun favoriete muziek. 
De presentatie wordt gedaan door 
Johan Marijnissen. Tijdens de uit-
zending worden ook muziekfrag-
menten getoond. In deze  uitzending zijn we te gast bij Paul  
Vermeulen.
Dorpsgericht werken

Iedere maand kunt u kijken naar 
onze rubriek Dorpsgericht wer-
ken. Dorpsgericht werken gaat 
om het bevorderen van leefbaar-
heid, veiligheid en sociale be-
trokkenheid. Coördinator Lilian 
Lambrechts zal u in deze rubriek 

voorzien van informatie over actuele zaken die hiermee samen-
hangen. Dit keer heeft zij een gesprek met Karin Marijnissen, 
buurtbeheerder bij Woonvizier. 
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een en-
thousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv 
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luis-
teren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken. 
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren, 
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets 
voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij 
leren het u graag. Onze contactgegevens vindt u op de website 
www.omroepdrimmelen.nl.
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 / KPN, 
XS4ALL en Telfort kanaal 1476/ Telfort, Edutel, Fiber.nl en Stipte 
kanaal 2170. Uitzending gemist of kunt u ons thuis niet ontvan-
gen? Bezoek ons YouTube kanaal, of onze website en Facebook-
pagina.
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.

VAN  ALLES  WAT
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ALZHEIMERCAFÉ DRIMMELEN-MOERDIJK
Thema: Veranderend gedrag bij dementie

Bij dementie kunnen gedragsveranderingen een 
grote rol spelen. We hebben een interactief inter-
view met specialist ouderengeneeskunde Vincent 
Borst, werkzaam bij GeriCare.
Tijdens de bijeenkomst geven we u handvatten 
om meer inzicht te krijgen in het onbegrepen ge-

drag en hoe daar mee om te gaan. 
U bent van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.
Wanneer? Dinsdag 19 april 2022,  inloop 19.00 uur,  start 
programma 19.30 uur,  einde 21.30 uur.
Waar? Seniorenpartner De Wijngaerd, Cyclaamstraat 2A, 4921 
JC Made.
Meer informatie? Riekje van Vugt (coördinator informele 
zorg),  tel. 0162  451894.
De entree is gratis. De koffie staat voor u klaar!
Heeft u geen vervoer naar het Alzheimercafé te Made? 
Dan kunt u gebruik maken van AutoMaatje. Dit kunt u aanvra-
gen via automaatje@swodrimmelen.nl of via tel.  0162  748739. 
Belangrijk hiervoor is dat u ingeschreven staat bij AutoMaatje.  

EMAILLEN SCHILDJE  TOERISTISCH 
TRAAIE EN DE EENDENKOOI 
Uitgereikt door wethouder Lieke Schuitmaker

Je hebt vast wel eens gehoord van de Eendenkooi.
Maar weet je ook waarom eendenkooien ge-
bruikt werden? En ken je de prachtige Binnenpol-
der waar de Eendenkooi van Terheijden ligt? En 
weet je dat daar zeer bijzondere vegetatie voor-

komt én veel vogelsoorten te spotten zijn? Dát is allemaal te 
lezen op onze mooie website www.toeristischtraaie.nl. 
Je kunt dan ook lezen hoe je een rondleiding kunt regelen bij de 
Eendenkooi.  Vrijwilligers onder-
houden, samen met Staatsbos-
beheer, deze unieke plek. 
Daarnaast is de Eendenkooi 
ook deelnemer van Toeristisch 
Traaie!
Op 25 en 26 maart hebben 
alle deelnemers van Toeristisch 
Traaie een fraai emaillen schildje 
in bruikleen gekregen. Dat schildje is aan de buitenzijde opge-
hangen. Zo zijn al onze deelnemers goed zichtbaar. 

Op 25 maart werd 
door wethouder Lie-
ke Schuitmaker (re-
creatie en toerisme) 
en Kathleen van Gorp 
(voorzitter van Toeris-
tisch Traaie) dit schild-
je uitgereikt aan Emile 
Rasenberg en Jos Op-
rins, twee vrijwilligers 
van de Eendenkooi.

TIJDELIJKE  VERHOGING ONKOSTENVER-
GOEDING  ANWB  AUTOMAATJE

Door de aanhoudende stijging van de brandstofprijzen heeft de 
ANWB besloten om per direct de onkostenvergoeding voor 
de chauffeurs tijdelijk te verhogen naar 35 cent per kilometer. 
Wilt u deelnemer worden van AutoMaatje? Neem contact op 
via 0162  748739 (en spreek de voicemail in) of automaatje@
swodrimmelen.nl.  We blijven u graag van dienst.

VRIJWILLIGERSEVENT

Op vrijdag 13 mei a.s. wordt van 
14.30 tot 17.00 uur het Vrijwilligerse-
vent 2022 gehouden bij Sovak,  Konings-
veld 1, Activiteitencentrum Gruijtplein  
in  Terheijden.

Dit is de plek waar verschillende organisaties uit de gemeente 
Drimmelen zich presenteren om te laten zien wat de mogelijk-
heden zijn omtrent het vrijwilligerswerk. De plek waar jij je kunt 
oriënteren,  kennis kunt maken en je vragen kunt stellen over dit 
betekenisvolle werk.
Je bent van harte welkom!

WEET JE DIT NOG?

Hiernaast is een klein 
grammofoonplaat-
je te zien dat werd 
opgenomen in het 
voormalige Patronaat 
te Terheijden als een 
gesproken bericht, 
waarbij de familie wat 
kon inspreken en dit 
gesproken bericht 
werd dan verzonden 
naar de betreffen-
de militair, in dit ge-
val mijn oom Nico 
Schets, die uitgezon-
den werd naar Indië.
Dit gesproken bericht is opgenomen  op 8 april 1948. Helaas 
kan ik hem niet meer draaien gezien de staat waarin hij zich nu 
bevindt. Ik heb hem nog wel gedraaid op een oude pathefoon 
die ik toen in mijn bezit had, dan was duidelijk de stem van mijn 
opa, mijn tantes en mijn moeder te horen.
Op onderstaande foto staat mijn oom met zijn 8e peloton af-
gebeeld, dat gehuisvest was in Utrecht en dat naar Indië werd 

UIT DE OUDE DOOS
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uitgezonden.  Mijn oom is te herkennen aan de zwarte stip bo-
ven hem.

Mijn vraag: Zijn er nog 
lezers van Rondom de To-
ren die bijvoorbeeld nog 
krantenknipsels hebben of 
foto’s van toen mijn oom 
uit Indië terugkwam?
Toen mijn oom naar huis 
kwam vanuit Indië is zijn 
huis in de Dreef, nu te-
genwoordig Markstraat, 
helemaal versierd met 
coniferen, mastslingers en 
gevouwen rozen van pa-
pier-maché en een grote 
boog waarop stond WEL-
KOM THUIS. Het betreft 
het huis dat stond op de 
plek waar nu de Nor-
bartstraat begint en waar 

voorheen café De Klompkes gevestigd was. Ik ben hier geboren, 
want mijn ouders zijn eerst ingetrouwd bij mijn opa daar.
De triomfboog zal wel gemaakt en geplaatst zijn door Dam 
van der Zanden uit de Hoofdstraat, waar de buurten steeds de 
triomfbogen gingen ophalen ook bijvoorbeeld bij een gouden 
huwelijk.
Johan den Ridder

DE EERSTE KEER IS  ALTIJD MOEILIJK

Iedereen herkent dat wel. De eerste keer 
dat je naar een nieuwe club gaat. Ken ik 
daar wel iemand? Krijg ik wel aanspraak? 
Doe ik het wel goed?
Nou, daar hoef je bij Jeu de Boulesvereni-
ging Boulevaart niet bang voor te zijn. Er is 
altijd wel iemand die je kent uit het dorp 

die al bij Boulevaart zit. En om een praatje zitten we ook niet 
verlegen. En iemand die al lang lid is gooit ook wel eens een 
slechte bal. Kortom;  probeer het gewoon en kom langs.
En dat komt mooi uit, want 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 Ruiters-
vaartseweg 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 of-
wel 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 lie-
ver 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 kun-
nen rekenen is inschrijving vooraf nodig. Dat kan tot uiterlijk 8 
april via wedstrijdleider@boulevaart.nl. 
Op de dag word 
je ook nog getrak-
teerd op een bakje 
koffie en een lekker 
hapje en een drank-
je. 
DEELNAME IS 
GRATIS! Wil je 
eerst wat meer we-
ten 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.

BESTE LEZER,

Zondag 20 maart jl. was het weer op tijd uit de 
veren. Om 09.15 uur zouden we verzamelen 
bij onze gildekamer voor een extra vol pro-
gramma. Corona had de afgelopen tijd aardig 
wat roet in het eten gegooid en er moest toch 
echt nog wel e.e.a. worden ingehaald. Zo heb-
ben we de naamdag van onze heilige Antonius 
niet kunnen vieren, viel de teerdag in het water 

en konden we ook niet op gepaste wijze de boom sluiten, zoals 
we het einde van ons interne wedstrijdseizoen noemen.
Kortom een drukke dag.  We vertrokken om 10.00 uur richting 
het huis van onze koningin, Greet Dijkers waar ook onze koning 
Koos Thijsen zich had vervoegd. Beiden werden op deze dag 
getrakteerd op een vendelgroet door Robert van Oosterhout, 
onze vendelier. 

Inmiddels hadden de weergoden besloten om de medewerking 
wat op te schorten en er viel zelfs wat natte sneeuw.  Opper-de-
ken Joep van Bekhoven maakte van de nood een deugd, want we 
waren immers aan de vroege kant, en zorgde voor een heerlijke 
warme kop koffie. Nadat deze dankbaar door iedereen was ge-

SPORT

Mijn oom Nico in militair uniform.
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nuttigd, marcheerde onze deken-ordebewaker Jeroen Koreman 
ons gilde richting de kerk, alwaar pastoor Paes en pastoor Van 
Bronswijk ons al opwachtten. Het zou een mooie viering wor-
den waarbij we twee nieuwe gildeleden, te weten Joyce Valk en 
Thomas van der Kammen, mochten verwelkomen. Gebruikelijk 
binnen ons gilde is dat de leden middels witte en bruine bo-
nen met nieuwe leden al dan niet instemmen als lid. Mocht er 
iemand ingeboond worden (dus meer witte dan bruine bonen 
hebben bij een stemming) dan wordt het lidmaatschap bekrach-
tigd door de belofte van trouw in de kerk.
Pastoor Paes moest helaas vanwege zijn gezondheid de func-
tie van gildeheer neerleggen en pastoor Van Bronswijk had al 
aangegeven deze functie te willen bekleden. Om de woord bij 
de daad te voegen, is onze gildeheer achter ons aan naar de gil-

dekamer gekomen om onze 
drie nieuwe schutsbomen in 
te zegenen.  Nadat dit was 
gedaan, hebben onze koning 
en koningin het eerste schot 
van het nieuwe seizoen ge-
lost op de bomen. Onze 
koning liet ook bij monde 
van hoofdman Piet van Ge-
ffen weten dat ook hij, ge-
heel volgens de traditie, een 
schild had geschonken aan 
ons gilde. 
Inmiddels werden de trom-
men, bazuinen en vendels 
weer opgeborgen voor een 
volgende gelegenheid en 
maakten Cor Rombouts en 
Job van Bekhoven zich op 

om te kampen voor de tweede en derde plaats van de onder-
linge wedstrijd, de 10-daagse. Een zaak die nog open stond uit 
2021. Iwan Daas had zich al puntenkoning geschoten en mag 
zich dus winnaar noemen van schietseizoen 2021. Na een korte, 
maar niet minder spannende kampronde werd Cor Rombouts 
tweede en Job van Bekhoven derde. Tijdens het in ontvangst 
nemen van de felicitaties had het horecateam voor broodjes en 
koffie gezorgd, wat eenieder zich liet smaken.
Er kon weer eens ouderwets gefeest worden en dat gebeurde 
dan ook. Er werd een biertje gedronken, een wijntje geschonken 
en de frisdrank ging gretig over de bar. De gesprekken gingen 
niet over de afgelopen tijd, waarin we elkaar maar niet of nau-
welijks zagen, maar gingen vooral over wat we allemaal in het 
verschiet hadden liggen. Het nieuwe schietseizoen en de schut-
ters die de eer van ons gilde daarbij verdedigen, de komende 
10-daagse en de paaseierenverschieting op korte termijn.
Kortom het gilde kijkt, zoals het altijd al heeft gedaan, weer vol-
op naar de toekomst.  Tijdens het schrijven van dit artikel moet 
premier Rutte alle maatregelen rondom corona nog opheffen, 
maar mocht u geïnteresseerd zijn in ons gilde, wandel dan gerust 
eens binnen op woensdagavond of zondagochtend. U bent van 
hart welkom.
Namens het kloveniersgilde St. Antonius Abt,  Michel Brocks

BWF  WIELERRONDE  VAN  TERHEIJDEN

Op zondag 17 april organi-
seert Wielervereniging Terheij-
den de BWF wielerwedstrijd. 
We zijn blij dat we dit jaar 

weer kunnen fietsen op onze vertrouwde datum in het voor-

jaar. Hierbij willen we natuurlijk ook onze sponsors bedanken, 
die deze wedstrijd weer mogelijk maken.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 uur: start renners BWF 50+, afstand 50 km;
12.00 uur: start renners BWF 50-, afstand 50 km;
13.30 uur: start renners Amateurs, afstand 60 km.
Het parcours is hetzelfde als vorig jaar. De ronde heeft een leng-
te van 2.500 meter en loopt rechtsom, over de Molenstraat, 
Laakdijk, Schuivenoordseweg en de Moerdijkseweg.
De start en finish is bij V.O.F. Handelskwekerij Ad Snoeren aan 
de Molenstraat 75.  Op dit adres is ook de permanence.

Het parcours is afgesloten voor alle verkeer tussen 10.00 en 
16.00 uur. De bewoners aan het parcours worden hier nog ver-
der over geïnformeerd.
Ook dit seizoen verloopt de inschrijving uitsluitend digitaal. 
Voor meer informatie en voor de regels rondom de inschrijving, 
zie www.brabantsewielerfederatie.nl.
De toegang voor publiek is, zoals altijd, gratis.

TONKE BUSFESTIVAL 2022

Op zaterdag 14 mei 2022 vindt de derde 
editie van het Tonke Busfestival in Terheijden 
plaats op twee locaties:
Activiteiten Tonke werkplaats
Hoe bijzonder is dit?  Tonke laat jou een kijk-
je in de 

keuken nemen! Tonke 
opent haar deuren en 
jij kunt tussen 11.00 en 
15.00 uur een rondje 
door de fabriek lopen. 
De mannen en vrouwen 
van de werkplaats ver-
tellen je graag meer over 
Tonke en het bouwpro-
ces.
Activiteiten Minicamping Munnikenhof
Het daadwerkelijke festival vindt een paar honderd meter ver-
derop bij Minicamping Munnikenhof plaats. Ontdek de vele Ton-
kes die met hun eigenaren aanwezig zijn. Wissel met hen erva-
ringen en tips uit. Haal wat lekkers te eten en te drinken bij een 
van de foodtrucks. 
Ook aan vertier voor de kinderen is gedacht.
Als kers op de taart zal  Tonke haar nieuwste elektrische model-
len gaan presenteren!

ZAKELIJK NIEUWS
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Wereldpremière TONKE EQV
Tonke is in 2005 opgericht en vernoemd naar de dochter van 
de oprichter.  Veel roem is verkregen met de klassieke  “Field-
sleeper”, het houten of aluminium model met het karakteris-
tieke ronde dak. In 2012 is gestart met de ontwikkeling van de 

Tonke VAN, een compacte cam-
per voor dagelijks gebruik. Het 
succes van de VAN wordt onder-
streept door meerdere gewon-
nen prijzen. 
Tijdens het Tonke Busfestival zul-
len de nieuwste toevoegingen 
aan de collectie worden getoond 

aan het publiek: de Tonke EQV Adventure en de Tonke EQV Tou-
ring. Beide voertuigen zijn elektrisch en gebouwd op basis van 
de Mercedes EQV.
De presentatie van de Adventure en Touring zal om 13.00 uur 
plaatsvinden op Minicamping Munnikenhof!

Extra informatie
Locatie Tonke Werkplaats: Munnikenhof 2, 4844 PK Terheijden.
Geopend: 11.00 - 15.00 uur.
Locatie Busfestival: Minicamping Munnikenhof, Munnikenhof 22, 
4844 PK Terheijden.
Tijd: 11.00 - 16.00 uur.
Toegang is gratis en iedereen is welkom langs te komen. 

NIEUW! PARKINSONFIT 

Heeft u of uw partner de 
ziekte van Parkinson of een 
vorm van parkinsonisme? 
Dan is het nieuwe leefstijl-
programma van Centrum 

voor  Vitaliteit mogelijk wat voor u. 
Gedurende 10 weken wordt er wekelijks in een kleine groep 
het speciale PWR!Moves beweegprogramma beoefend.
Daarnaast neemt u (en eventueel ook uw mantelzorger) deel 
aan mindfulness-lessen.  Tot slot zijn er groepssessies die de ac-
ceptatie en verwerking bespreekbaar maken.
Het programma start in mei.  Afhan-
kelijk van het aantal inschrijvingen 
wordt het in Terheijden en/of Made 
gegeven. Het programma is deels 
vergoed door de zorgverzekeraar 
en is eventueel naast uw reguliere fysiotherapie te volgen. 
Wat brengt het u?
Een gepersonaliseerd programma gericht op:
- het verminderen  van  meerdere symptomen van Parkinson(isme)
- het toenemen van de mobiliteit in het dagelijks leven 
- het verbeteren van uw (jullie) kwaliteit van leven 
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Meer weten?
Centrum voor Vitaliteit is een nieuw gezondheidscentrum in 
Made, opgericht door GeriaFit, waarbij veel disciplines met el-
kaar samenwerken om u de beste gezondheidszorg te bieden. 
Bezoek onze website www.centrumvoorvitaliteit.nu of neem 
contact op via 0162  680234. 

‘MATCH  JOUW  WONING’ IS EEN MATCH 
MADE IN HEAVEN

De doorstroming op de woningmarkt 
stagneert. Dat is geen nieuws. De op-
lossing is wél nieuw: MATCH jouw 
woning. Met dit concept komt het 
onzichtbare aanbod in beeld. Het ver-
groot de aankoop- én verkoopkansen 
en zo ook meteen de doorstroming. 
Jack Reimus, makelaar bij Reimus Ma-
kelaardij, brengt het gloednieuw en 

uniek landelijk initiatief op de markt in de regio en gemeen-
te Drimmelen (Made, Terheijden, Wagenberg, Hooge Zwaluwe, 
Lage Zwaluwe en Drimmelen).
Veel mensen vissen achter het net
Dat er op dit moment te weinig huizen in Nederland zijn is 
een feit. Daarnaast mag de doorstroming vlotter verlopen. “Veel 
woningeigenaren blijven zitten waar ze zitten.  Ze willen wel 
verhuizen, maar het lukt ze niet hun droomhuis te kopen. Het 
ene huis na het andere wordt voor hun neus weggekaapt. Heel 
frustrerend. Niet alleen voor hen. Ook de mensen die hun huis 
op het oog hebben, vissen achter het net. Dat is zonde”, vertelt 
Jack Reimus. Net als veel van zijn collega’s ziet de makelaar dit 
bijna dagelijks gebeuren. Er zit 
hierdoor weinig tot geen bewe-
ging in de woningmarkt. 
De verkoopprijs staat vast
Met het initiatief MATCH jouw 
woning gaat daar verandering in 
komen. Huiseigenaren laten op 
dit platform op een laagdrem-
pelige manier hun huis aan ge-
interesseerden zien. Is er een 
juiste woningmatch? Dan wordt 
de woning verkocht. “Het mooie 
is dat de huizen zichtbaar worden die anders nog een hele tijd 
onzichtbaar zouden zijn. Bovendien is onderhandelen en over-
bieden niet aan de orde want de verkoopprijs staat vast. Dat 
geeft rust.”
Match made in heaven
Onder woningeigenaren die willen verhuizen, gaat het nieuws 
over MATCH jouw woning (matchjouwwoning.nl) al als een 
lopend vuurtje. “Mensen zijn blij dat er iets gebeurt. We zien 
al veel aanmeldingen binnenkomen. Van klein tot groot, van 
een huis tot een appartement, van een starterswoning tot een 
2-onder-1-kapper. De match hoeft trouwens niet perse tussen 

persoon A en B te gaan. Dat zou wel heel toevallig zijn. A kan 
bijvoorbeeld van B kopen, B van C en C weer van A. Hoe meer 
mensen zich aanmelden, hoe sneller een ‘match made in heaven’ 
ontstaat.” 
Meer informatie?

Jack Reimus,  Gecertificeerd makelaar en adviseur
Mirjam Reimus, Marketing en Verkoopstyling
Hoofdstraat 35,  4844 CA  Terheijden,  076 593 3134
info@reimus-makelaardij.nl | www.reimus-makelaardij.nl |
www.matchjouwwoning.nl

SPIJT

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. De keuzes zijn ge-
maakt. En, heb je al spijt van je keuze? Dat zou ik me best kun-
nen voorstellen na het gebeuren van afgelopen week: Je hebt 
gestemd op de partij die twee zetels verloor, maar toch nog 
net de grootste is gebleven. De partij waaruit regelmatig leden 
opstappen die de cultuur binnenskamers niet meer aankunnen. 
De partij waaruit twee jaar geleden twee dames stapten die op 
eigen houtje een nieuwe partij oprichtten: SAMEN Drimmelen. 
Gedragen door hun gedreven, kleurrijke, enthousiaste voorzit-
ter wisten zij het op eigen kracht te brengen tot bijna 2 zetels. 
Maar het noodlot sloeg toe:  de voorzitter overleed plotseling. 
De grootste partij zag haar kans schoon, je hebt het vast in de 
krant gelezen:  Zij stuurden een brief waarin ze aangaven dat 
er een wet in de maak is waardoor die ene, welverdiende zetel 
niet ingevuld zou mogen worden.  Als ze gelijk zouden krijgen 
zouden zij die zetel krijgen!

Is dit eerlijk politiek bedrijven? Vertegenwoordig je op deze ma-
nier je kiezers? Het is niet moeilijk om lief en aardig te doen 
tegen mensen en hen achter hun rug voor de gek te houden. 
Dat blijkt weer.
Misschien komt er een onderzoek en misschien staan er dan 
meer raadszetels ter discussie, maar iemand tijdens een intense 
rouwperiode in de onderbuik schoppen is wel heel erg laag.
Laten we proberen in de geest van Johan, de voorzitter, eerlijk 
en open te zijn naar elkaar en in de gemeentepolitiek.  Dan hoe-
ven we daar in ieder geval geen spijt van te hebben.
Kees van Meel

LEZERS IN DE PEN

Anouk Swenne            Irene Hin                  Patricia Bocxe
Fysiotherapeut            Mindfulness-coach      Psycholoog
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NOODKREET

Mede namens veel inwoners van ons dorp zijn wij boos, veront-
rust, teleurgesteld, gefrustreerd en  bezorgd.
Misschien vraagt u zich af: “Waarom?”
Wij zijn van mening dat door het huidige beleid van de gemeen-
te een aantal gemeenschappelijke voorzieningen verloren drei-
gen te gaan binnen Wagenberg. 
Sporthal
We hebben het hier over m.n. “Sporthal Driedorp met het 
Sportcafé” en ons gemeenschapshuis “Plexat”.
Nadat de laatste exploitant de huur van het tot dan toe sport-
café en restaurant, gekoppeld aan de sporthal,  heeft opgezegd, is 
het een doodse bedoening geworden.  Na het sporten is er geen 
gelegenheid meer om wat na te praten onder het genot van een 
drankje. Als compensatie mag de beheerder (tijdelijk) koffie en 

thee en alcoholvrije dranken schenken, maar dit nodigt niet di-
rect uit tot de sociale “derde helft”. Inkomsten worden op deze 
wijze door de gemeente tot een miniem teruggebracht.  Even-
tuele huurders worden op deze manier niet uitgenodigd, sterker 
nog, afgeschrikt om de exploitatie op zich te gaan nemen. De 
voorwaarden vanuit 
de gemeente om hier 
een rendeerbare zaak 
te gaan exploiteren zijn 
veel te hoog.
Zeker omdat de sport-
hal niet voor 100% 
procent gedurende de 
week in gebruik is. Dit heeft weer tot gevolg dat er weinig klan-
dizie het sportcafé binnenloopt, het horecagedeelte dus veelvul-
dig gewoon leeg staat wat op den duur verloedering tot gevolg 
zal hebben. En dit alles nadat de gemeente enkele jaren geleden 
het nodige geld heeft geïnvesteerd om het café-restaurant een 
remake te geven. 
Dit is in onze ogen zonde van het geld dat wij als belasting 
betalers hebben moeten opbrengen en waar nu geen gebruik 
meer van wordt gemaakt terwijl dit gewoon wel kan of in ieder 
geval een kans kan worden gegeven om het op een goede wijze 
te exploiteren. 
Als de gemeente de eisen loslaat om het sportcafé en sporthal 
in één overeenkomst te moeten exploiteren en de gemeente de 
mogelijkheden biedt dat er een gewone horecavergunning kan 
worden gegeven, dan is dit een aantrekkelijke situatie voor een 
mogelijke exploitant.
Wij vragen ons dus af: waarom hanteert de gemeente dit beleid?
Wat gaat de gemeente hier aan doen? Of is het beleid om deze 
recreatieve locatie dood te laten bloeden? 
Plexat
Een tweede locatie die dreigt 
het onderspit te moeten gaan 
delven. Sinds “Sportfond-
sen” het beheer van Plexat 
heeft overgenomen gaat het 
gebruik van ons gemeen-
schapshuis bergafwaarts. Als 
verenigingen gebruik willen 
maken van een van de zalen 
van Plexat krijgen zij vanuit 
Sportfondsen als standaard 
antwoord te horen dat er 
geen personeel beschikbaar is om de locatie open te doen voor 
de aanvraag.
Wij vinden dat op zijn zachtst gezegd een vreemde manier om 
een dorpshuis of gemeenschapshuis te runnen.
Gelukkig is er nog een groep van een vijftiental vrijwilligers on-
der de naam “Beheergroep Plexat” die er voor zorgt dat er 
wekelijks tussen de 150 en 200 inwoners gebruik kunnen maken 
van de benedenverdieping van Plexat gedurende alle dagen van 
de week.  We hebben het over mensen die gezellig een kopje 
koffie komen drinken, komen voor de stoelgym, biljarters, brid-
gers, kaarters, jeu de boulers en liefhebbers van handwerken, 
bingo, gebruik maken van het eetpunt en de lunch en dan lopen 
er ook nog regelmatig wandelaars binnen om even wat te rus-
ten.
Ook hier vinden we dat de gemeente zich niet laat horen en 
niet bijdraagt of met de exploitant (Sportfondsen) in gesprek 
gaat om dit te verbeteren.
Of heeft de gemeente ook al andere plannen met ons gemeen-
schapshuis Plexat?
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Deze foto’s zijn gemaakt door:
1. Cor Franken, 2. Elly Bloemendaal, 3. Gerard van Vugt, 

4. Anita Dudok, 5. Peter Couweleers, 6. Elly Bloemendaal, 
7. Gerard van Vugt, 8. Shu-kwan Man, 9. Toos van Boxsel,  
10. Frans Snoeren, 11. Leny Peemen, 12. Inge de Rooij, 

13. Elly Bloemendaal
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Dit terwijl er zoals hierboven vermeld,  veel vraag naar gebruik 
is en de gehele politiek roept dat er een dorpshuis per dorps-
kern noodzakelijk is voor de leefbaarheid.
Wij zijn enerzijds zeer benieuwd naar de reactie van het ge-
meentebestuur op deze noodkreet en anderzijds hoe het ge-
meentebestuur tot de gewenste oplossingen m.b.t. vernoemde 
problemen gaat komen. 
Het is weer spijtig om te benoemen maar we zien in onze an-
dere grote kern Made dat er weer zwaar geïnvesteerd wordt  in 
de herinrichting van het sociaal cultureel dorpshart.
Dit geeft ons weer het gevoel dat er voor de andere dorpen 
niets overblijft en lijkt het dat we moeten concluderen dat Wa-
genberg er maar “bij hangt”.

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

Vieringen door de week en in het weekend 
Zaterdag 9 april 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorgan-
ger: pastoor R. van Bronswijk. Drie koren o.l.v. Heino Vergou-
wen.
Dinsdag 12 april 13.30 uur: Paasviering ”Zonnebloem” 
in SOVAK Terheijden.  Voorgangers: pastoraal werker mevr. Giny 
v.d. Korput en dominee dhr. Marijn Gilhuis. Koor: Herenkoor. 
Vrijdag 15 april 15.00 uur: Goede Vrijdag. Kruisweg-vie-
ring (u mag bloemen meebrengen). Voorganger: pastoraal me-
dewerker mevr. Giny v.d. Korput. Koor: Dameskoor Terheijden 
en Wagenberg o.l.v. dhr. J. Horbach.
Zaterdag 16 april 21.00 uur: Paaswake in de H. Bernardus-
kerk te Made. 
Zondag 17 april 11.00 uur: Eucharistieviering. Eerste 
paasdag. Extra collecte. Voorgangers: pastoor R. van Bronswijk 
en pastoraal werker mevr. Giny v.d. Korput. Koor: Drie koren 
o.l.v. dhr. H.  Vergouwen. Organist dhr. J. Horbach.

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.
Contact met het pastoraal team van de Vijf Heiligen Parochie

KERK
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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 parochiesecre-
tariaat, 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 wil-
len ontvangen, neemt u dan contact op met ons parochiesecre-
tariaat via info@naardekerk.nl.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Landelijke Opschoondag was een succes

Trots! We hebben op zaterdag 19 maart tijdens de Landelijke 
Opschoondag zo’n 100 zakken vol met zwerfafval ingezameld! 
Dit is 2000 kg! Bedankt voor iedereen die geholpen heeft! Sa-
men houden we Drimmelen schoon. 
Interesse om ZAPper (Zwerf-Afval-Pakker) te worden? Bekijk 
dan de pagina https://drimmelen.nl/zappers. 
Foto: Gerard van  Vugt
Koninklijke onderscheiding

Ieder jaar rondom Koningsdag is er de zoge-
naamde lintjesregen. Een lintje is een Koninklijke 
onderscheiding voor iemand die bijzonder ver-
dienstelijk is geweest voor de samenleving. 
Kent u iemand die volgens u een lintje verdient? 
En woont diegene in de gemeente Drimmelen? 
Stelt deze persoon deze waardering op prijs? 
Dan kunt u die persoon voordragen bij de ge-

meente via bestuurssecretariaat@drimmelen.nl of telefonisch 
via 140162.
Iemand voordragen voor de uitreiking tijdens de lintjesregen in 
april  2023 kan tot uiterlijk 1 juni 2022.
Extra energietoeslag lage inkomens

De energieprijzen zijn de afgelo-
pen maanden fors gestegen. Veel 
huishoudens in Nederland moeten 
hogere energierekeningen betalen. 
Het rijk heeft daarom besloten om 
alle huishoudens gedeeltelijk te 

compenseren via de energiebelastingen. Kijk voor meer infor-
matie daarover op rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/
stijgende-energierekening-deels-gecompenseerd.
Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarnaast een een-
malige extra energietoeslag van € 800,- via de gemeente. We 
werken er op dit moment hard aan om de energietoeslag voor 
de lage inkomens op korte termijn te kunnen uitkeren. 
- Inwoners met een IOAW, IOAZ of bijstandsuitkering krijgen 
de extra toeslag in april automatisch via de gemeente gestort, 
zonder dat zij daar iets voor hoeven te doen. Ook heeft deze 
extra toeslag geen gevolgen voor de uitkering, toeslagen, etc. 
- Voor inwoners met een inkomen tussen 100-120 % van het 
minimum inkomen wordt de regeling momenteel nog nader uit-
gewerkt. Verdere informatie daarover volgt zo snel mogelijk.
Lees het volledige bericht voor meer informatie hierover op 
drimmelen.nl/extra-energietoeslag-lage-inkomens.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Wagenberg, Gomarusstraat 6: Het verbouwen van de woning. 
Terheijden, Munnikenhof 13B: Bouwen van een schuurwoning 
met huisvesting voor 6 arbeidsmigranten. 
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Munnikenhof 1: Milieuneutraal wijzigen van de in-
richting.
Wagenberg, naast Thijssenweg 21:  Realiseren van een uitrit.
Verlengingsbesluit
Terheijden, Munnikenhof 15: het plaatsen van 8 units voor tijde-
lijke huisvesting arbeidsmigranten (april t/m juli 2022).
Intrekken reservering parkeerplaatsen elektrische 
voertuigen
Voor reserveren van twee parkeervakken aan de Zeggelaan na-
bij huisnummer 37 in Terheijden.
Reservering parkeerplaatsen elektrische voertuigen 
Twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertui-
gen te reserveren op de parkeervakken aan de Klaverbeemd te-
genover de garageboxen nummer 2A-H en tegen de Abtslaan. Er 
wordt eerst één parkeerplaats ingesteld, bij veel gebruik komt 
er een tweede parkeerplaats.
DORPSGERICHT  WERKEN

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

Hiervoor werkt de coördinator dorpsgericht werken samen 
met bewoners, woningcorporaties, politie en straathoekwerker. 
Wilt u ook bijdragen? Neem dan contact op met Lilian Lam-
brechts via 140162 of llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar 
ook volgen via twitter: @LilianDrimmelen.  
Doet u mee met de wandelchallenge gemeente Drim-
melen?
Vanaf maandag 9 mei wordt er gedurende 20 
weken twee keer per week gewandeld. De 
start is gezamenlijk, de andere keer loopt u 
zelf of met uw groep. Er zijn diverse afstanden 
(1, 3 en 5 km) en vertrekpunten in iedere kern.
Tijdens de informatieavond (14 april van 19.00 
uur tot 20.00 uur in het gemeentehuis in Made) krijgen geïnte-
resseerden en deelnemers informatie over de wandelchallenge. 
Er is gelegenheid om vragen te stellen aan professionals. Neem 
voor vragen contact op met de buurtsportcoach (Femke Sel-
ders, 06 23067360).
Aanmelden kan via wandelchallenge@gmail.com onder vermel-
ding van uw naam, dorp en afstand die u wilt lopen. Ga voor 
meer informatie over de wandelchallenge naar de Facebookpa-
gina:  Wandel Challenge Gemeente Drimmelen.

GEMEENTENIEUWS
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GROOT GROEN FEEST

Groot Groen Feest is een initiatief 
voor en door inwoners van de gemeente 
Drimmelen.
Een feest voor jong en oud, met deel-
nemers die zich inzetten voor een (nog) 
duurzamer en groener leven en allemaal 
belangeloos meedoen!
De gangmakers van dit feest laten zien, 
horen, voelen, proeven en ruiken hoe je 
duurzamer en groener in het leven kan staan. Op een leuke, 
begrijpelijke en eenvoudige manier. Je kan naar inspirerende 
workshops en lezingen,  voor de jonge feestvierder zijn er (leer-
zame) spelletjes en -zelf-doen- activiteiten en nog veel meer! 
Je bent van harte welkom op dit gratis feest!
Op het feest kunnen ook de deelnemers, de gangmakers, elkaar 
beter leren kennen, krachten bundelen want eigenlijk behoren 
ze allemaal tot de duurzame groene familie in de gemeente 
Drimmelen die nog verder mag groeien.
Kijk op www.grootgroenfeest.nl en zie wie er allemaal meedoen 
aan het Groot Groen Feest. 

Huisje boompje beestje
Het lijkt soms moeilijker dan het is om zelf ook duurzaam bezig 
te zijn. Maar het kan vooral ook heel leuk. 
Voor je portemonnee, je gezondheid en toekomst.
Je kan zelf al kleine stappen zetten in de keuken, in de tuin en je 
eigen woonomgeving. Zo je dat al niet doet!
Je kan goede kleding doorgeven of verkopen, tegels uit de tuin ha-
len en iets planten, als het koud is eerst een trui aandoen en lekker 
dikke sokken, de eierwekker zetten om korter te douchen, begin-
nen met 1 keer in de week geen vlees te eten of een vleesvervanger. 
Hoe leuk is het om samen met anderen in je omgeving mee te 
helpen bij projecten in de natuur.
Leuk voor de contacten, leuk en fijn voor het milieu. Duurzaam 

IETS  VERDER  VAN DE  TOREN
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leven is het geitenwollensokken tijdperk al lang voorbij. Ook 
gaat het niet alleen over technische dingen zoals zonnepanelen 
en waterpompen. Met al die andere manieren van duurzamer 
bezig zijn kan je ook kennismaken op het Groot Groen Feest! 
De leuke laagdrempelige festiviteiten, voorbeelden en -zelf 
doen- activiteiten geven je veel inspiratie om, hoe klein mis-
schien ook, al stappen te gaan zetten zonder dat het je veel tijd 
of geld kost. Die ook voor kinderen leuk zijn.  Jong geleerd ….… 
Feestprogramma met o.a. lezing, wandeling, aardelied 
en dans
Op zaterdag 23 april van 11.00 tot 16.00 uur op het 
Raadhuisplein in Made bruist en borrelt het van enthousiasme 
van alle inspirerende activiteiten, ideeën en bruikbare voor-
beelden, met al die bevlogen betrokkenen uit onze gemeente. 
Lied en dans
Er is een speciaal Lied van de Aarde gemaakt dat zal worden op-
gevoerd door kinderen uit de gemeente waarbij ook een dans is 
ingestudeerd door dansschool Fuse.
Leven zonder afval
Voor de bijzondere lezing over ‘Leven zonder afval’ in de middag 
kan je je inschrijven via Theek 5, zie www.grootgroenfeest.nl. 
Toekomstwandeling 
Heb je als (jong)volwassene ideeën, dromen en wensen over 
duurzamer en groener leven voor jouw toekomst, wandel dan 
op tweede paasdag 18 april ’s middags alvast mee. Meer infor-
matie over hoe hiervoor in te schrijven is ook op de website 
te vinden.

NIEUWE BIESBOSCHGIDSEN GEZOCHT 

De gidsen van het Nationaal 
Park De Biesbosch leiden 
met veel enthousiasme pu-
bliek rond in de prachtige 
natuur. Hierdoor kunnen 

veel mensen, zowel jong als oud, genieten van de mooie verha-
len van de Biesbosch. Gezien de grote belangstelling voor deze 
excursies start het Nationaal Park in mei 2022 met een oplei-
ding voor mensen die graag met mensen en natuur willen wer-
ken in de Biesbosch en Biesboschgids willen worden. 
Nieuwe opleiding start in mei 2022 
De opleiding bestaat in totaal uit 12 bijeenkomsten en loopt van 
mei t/m september 2022. Cursusavonden vinden plaats op de 
dinsdagavonden, de excursies op zaterdagochtenden. 
Omdat de gidsen uit een ruim gebied rondom de Biesbosch ko-
men, worden de bijeenkomsten zowel aan de Brabantse als de 
Hollandse kant gehouden, met als locatie de beide bezoekers-
centra in Dordrecht en Drimmelen en het Biesboschmuseum in 
Werkendam. 
Inhoud 
Het cursusprogramma is gericht op het vergroten van de na-
tuurkennis van de Biesbosch en het leren hoe je het publiek zo 
goed mogelijk de natuur kan laten beleven. De excursies binnen 
de opleiding zijn bedoeld om de theorie ook werkelijk in het 
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veld in de Biesbosch toe te kunnen passen. De cursisten leren 
hierdoor het gebied beter kennen.  
De cursusorganisatie is in handen van IVN, Staatsbosbeheer 
en Biesboschcentrum Dordrecht in samenwerking met enkele 
ervaren Biesboschgidsen.  
Er wordt een bijdrage van € 180,- per persoon gevraagd voor 
deelname aan deze cursus. Cursisten kunnen na twee jaar actief 
te zijn als Biesboschgids het bedrag voor 50 % terug ontvangen 
van de organisatie. 
Aanmelden 
Bent u geïnteresseerd in het volgen van de opleiding tot Bies-
boschgids, stuur dan zo snel mogelijk een e-mail met alle con-
tactgegevens en een korte uitleg van uw motivatie naar Wim 
Ruis, IVN, Coördinator Educatie Nationaal Park De Biesbosch. 
E-mail: w.ruis@ivn.nl, telefoon: 06 46250735.
Aan de cursus kunnen zo’n 25 personen deelnemen. Na aanmel-
ding volgt een intakegesprek met Staatsbosbeheer of Biesbosch-
centrum Dordrecht.

LIJST HB BLIJFT DE GROOTSTE PARTIJ

Vorige week was de definitieve 
uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Drimmelen en met 
5 zetels is de Lijst HB als grootste partij uit de bus gekomen.
Ook de andere partijen hebben het goed gedaan en de raad-
zetel(s) behouden of gewonnen. Wij hebben iedereen gefe-
liciteerd met het behaalde resultaat en bedanken natuurlijk 
onze kiezers. Zij hebben massaal gestemd, wederom vertrou-
wen gehad in onze partij en in de inspanningen die we de af-
gelopen tijd hebben gedaan voor de mensen in Drimmelen.  
En we gaan door!
Momenteel lopen de onderhandelingen voor een coalitie die in 
openbaarheid zijn gestart door de informateur Peter van der 
Velden. Hij spreekt met elke partij, heeft het overdrachtsdo-
cument van de ambtelijke organisatie bestudeerd en geeft een 
advies aan de partijen voor een gedragen combinatie voor de 
toekomst van onze mooie gemeente.
Er liggen kansen, maar ook veel actualiteiten, opdrachten van 
het Rijk en afnemende budgetten in een woelige tijd met stijgen-
de prijzen en een onrustige buitenwereld. 
De Lijst Harry Bakker gaat vanuit het verkiezingsprogramma 
voor een socialer Drimmelen waarin iedereen mee kan doen. 
Wij werken vanuit vertrouwen en geven mensen (incl. onze 
jeugd) dit vertrouwen zodat hopelijk meer verbinding ontstaat.

Op de foto van Marcel Raafs staan onze gekozen raadsleden 
v.l.n.r.:  Wilma van Beurden, Riebert Verheugen, Ton de Bok, onze 
nieuwe aanwinst Suzan Damen (die met voorkeurstemmen is 
gekozen!) en Harry Bakker.

OP HET NIPPERTJE....

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

Pedro van Beers

Elly Bloemendaal is al klaar met het verven van de eieren
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