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Dauwtrappen

5

Happy days

7, 15

Henny Segeren heeft deze prachtige
foto van de Eendenkooi gemaakt.
Meer mooie foto’s op blz. 11, 17 en 20.
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UITGAAN
EEN BIJZONDERE TRADITIE:
DAUWTRAPPEN MET MUZIEKVERENIGING
HARMONIE TERHEIJDEN!
Donderdag 26 mei is het weer zover,
Hemelvaart 2022. Eindelijk na twee jaar
van afwezigheid vanwege corona vindt
het dauwtrappen weer plaats op de
oorspronkelijke Hemelvaartsdag.
Dit jaar voert de harmonie ons door
het mooie polderlandschap naar Made.
Wij vertrekken om 06.00 uur bij café
De Harmonie en gaan te voet, met de
harmonie voorop, naar The Pub and
Churchill.
Na aankomst is er de mogelijkheid om onder het genot van een
lekker kopje koffie onze boterhammen of andere lekkernijen
op te eten en even uit te rusten van de wandeling. Vervolgens
verzorgen de Anthony Singers Terheijden (AST) samen met de
harmonie om 08.00 uur een sfeervolle eucharistieviering in de
Bernarduskerk. Ook dit onderdeel hoort bij het dauwtrappen
en levert een mooie bijdrage aan deze dag. Daarna is er nog een
gezellig samen zijn waarbij de muziek natuurlijk niet ontbreekt!
Rond 10.00 uur vertrekken wij weer richting Terheijden en leggen wij bij terugkomst nog even aan bij een horecagelegenheid.
Wij verwachten omstreeks 13.30 uur weer terug te zijn bij café
De Harmonie.

Traditie
Dauwtrappen is een traditie die al meer dan 100 jaar bestaat.
Dit maken wij op uit een gedicht dat in een boekje uit 1909 is
opgenomen en dat vertelt over het leven en de gebruiken in
Terheijden. Zoals in het oude dauwtrappersgedicht wordt verwoord ‘wanneer de dauwtrappers met den boterham in den
zak en den stok in den hand, door heerlijke landouwen, heide of
dennenboschen trekken, voelen zij zich al spoedig geneigd den
Schepper van al die pracht te loven’.

Foto’s: Jan Daas
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Wij staan net zoals ongeveer 100 jaar geleden weer eens even
stil bij elkaar en de natuur, zien de zon opkomen, en dat alles in
een gezellige en ongedwongen sfeer. Ervaar zelf hoe gezellig het
is en ga een keertje mee. U bent van harte welkom.
Dauwtrappen, een bijzondere, waardevolle traditie in deze zo
hectische tijd!

DUBBELKWARTET TERHEIJDEN GEEFT
EEN CONCERT
Op 22 mei 2022 zal in het Witte Kerkje in Terheijden een concert gegeven worden met de
naam: (H) EERLIJK AUTHENTIEK.
Het concert begint om 15.00 uur en duurt ongeveer 5 kwartier.
De toegang is gratis, maar u kunt uw waardering
laten blijken door een gift in het mandje bij de
uitgang.
Wat is het “dubbelkwartet”?
Het dubbelkwartet bestaat sinds 2011, maar alle
zangers en zangeressen hebben jarenlange ervaring in vocaal ensembles en cantorijen. We zingen close harmony, licht klassiek en jazzy a capella en het dubbelkwartet staat
onder leiding van Mariette Verkerk en begeleiding aan de piano
van Yvonne Bours.
Wat kunt u verwachten
We zingen stukken en delen van het Gloria van Vivaldi, Requiem
van Puccini en een Motet van Karl Jenkins. Populaire liederen
o.a. ‘Fly me to the moon’ en ‘From the time you say goodbye’,
maar ook religieuze stukken, o.a. ‘Unser Vater’ van Rheinberger
en uit de ‘Crucifixion’ van John Steiner.
Tevens een paar liederen uit ‘the Sprig of Thyme’ van John Rutter en andere muziekstukken. Kortom: zeer afwisselend qua stijl
en periode. Een ware muzikale beleving.
Na afloop is er gelegenheid voor een drankje en een praatje.
Het is heerlijk om weer een concert te geven na 2 jaar corona.
U bent van harte uitgenodigd om dit concert bij te wonen.
Tot 22 mei aanstaande, 15.00 uur.
Namens het Dubbelkwartet Terheijden

ZOMERVERMAAK
Al het opgespaarde lockdowngeld komt nu goed van pas, want
we hebben een programma
waarbij je je vingers aflikt en je
dunne darm een vreugdekronkeltje maakt. Deze keer geen
tip van de sluier, maar hupsakee:
heel de sluier de lucht in.
We starten vrijdag 22 juli bij de familie Bax met een maaltijd die voor 2 Michelinsterren in aanmerking zou komen. Voeg
daarbij een sfeervol muzikaal optreden als entree en dessert en
dan kun je je niet bekocht voelen.
Op dinsdag 26 juli fietsen we door onze binnen- en buitenwegen met de Traaise Holle Bolle Gijs-tocht. Op 5 locaties word
je getrakteerd op specifieke lokale lekkernijen en drankjes en
word je getest op Traaise kennis. Ook kun je tegen een kleine
vergoeding deelnemen aan een ballonvaart over de Mark, die
anders verloopt dan je zou denken.
Nog een paar spectaculaire evenementen zijn een bezoek aan
het vestingstadje Ravenstein en aan Rotterdam met een kijkje
in het stadhuis aldaar. Wie weet heeft burgemeester Aboutaleb
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nog een stichtelijke boodschap voor ons.
Dan zijn er nog 6/7 andere activiteiten die je portemonnee wat
lichter maken maar je geest enorm verrijken.
Omdat we 10 jaar bestaan, besluiten we op 2 september het
seizoen met een grootse reünie, die voor eenieder die ooit
deelgenomen heeft aan een activiteit gratis toegankelijk is.
We zetten wel geniepig een collectebus weg om op je gemoed
te werken, maar niks moet.
Op deze avond treden verschillende artiesten van naam op
waaronder Rotterdamse Waldin Roes, die klassiek geschoold is
maar ook moeiteloos nummers van Nina Hagen zingt en Ja Zuster, Nee Zuster-melodieën tot leven brengt. Als dreuntje op de
vuurpijl treedt het befaamde duo Ad en Monique Verkooijen op.

De vrijwilligers van Zomervermaak zijn er weer klaar voor!

Dit alles vindt plaats in onze Antoniuskerk.
Nu lig je natuurlijk ‘s nachts wakker met de vraag hoe je zonder
al te veel met puntige ellebogen te werken toch plaatsen kunt
reserveren voor al dit moois.
Vroeger kreeg je programmaboekjes op je deurmat, maar om
kosten te sparen en de schijn te wekken dat we met de tijd
meegaan, kun je nu via internet alles regelen. Via zomervermaak
terheijden@gmail.com gaat er een wereld voor je open. Geen
computerwijsneus? Dan is er misschien een groot of kleinkind
dat een helpend handje kan toesteken.... Maar ook telefonisch
is alles te regelen.
Dit schrijfsel is slechts bedoeld om je te doen verlangen naar
het begin van alle moois.
Binnenkort liggen er folders bij heel wat middenstanders, zorgverleners etc. van Oude Gijn tot Simpelveld (maar vooral in
onze gemeente). Ren dan als een jonge hinde naar de betreffende locatie en schrijf je in, want er zijn een paar activiteiten die
aan een bepaald maximum zijn gebonden.
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TERUGBLIK
OPBRENGST COLLECTE KINDERHULP
In de week van 18 t/m 23 april is in
Terheijden de collecte voor de Kinderhulp gehouden. Deze heeft in totaal het
mooie bedrag van € 1280,28 opgebracht,
dit is inclusief de QR-codes. Alle gevers:
ENORM BEDANKT.
Ook een enorm dank je wel voor de collectanten die zich dit
jaar hebben ingezet. Zonder jullie inzet was dit niet mogelijk geweest. Dit jaar wil ik graag Lucy de Bruin in het zonnetje zetten.
Lucy heeft sinds 1988 gecollecteerd voor Kinderhulp en kan
door haar gezondheid helaas niet meer collecteren. Ik wil haar
bedanken voor haar jarenlange inzet en hulp bij het organiseren
van de collecte. Zij heeft namens Kinderhulp een bos bloemen
en een kookboek ontvangen.
Kinderhulp is een organisatie die zich al meer dan 50 jaar inzet
voor kinderen die te maken krijgen met Jeugdzorg. Een voorbeeld: Sabine (7) heeft in haar jonge leventje nauwelijks een
normale gezinssituatie gekend. Geweld en verwaarlozing hebben van haar een angstig meisje gemaakt. Toch is er één ding
waar ze heel blij van wordt en dat is zwemmen. Ze droomt ervan om net zo goed te kunnen zwemmen als Marleen Veldhuis.
Alleen was er in het tehuis waar ze woont niet voldoende geld
voor zwemlessen. Kinderhulp droeg daarom bij zodat Sabine
binnenkort kan afzwemmen voor haar diploma A.
Kinderhulp vindt dat alle kinderen in Nederland recht hebben
op gewoon geluk. Dus ook kinderen in de jeugdzorg, zoals Sabine. Ook zij moeten de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. De kans om een droom na te streven. De kans om even
hun zorgen opzij te zetten. Kinderhulp wil deze kinderen graag
die kansen bieden. Daarvoor hebben we uw hulp nodig!
Tiny van den Broek

HAPPY DAYS ARE HERE AGAIN DORPSQUIZ TERUG VAN WEGGEWEEST!
Als vanouds gezellig

Ja, het was zaterdagavond
7 mei weer als vanouds
gezellig bij de Dorpsquiz
van Heemkundekring De
Vlasselt. De klad zat er echt
niet in na enkele Dorspsquiz-loze jaren. Niets aan
doen dus en volgend jaar
gewoon weer hetzelfde verder, of….?
De ingrediënten voor een
geslaagde quizavond waren
er allemaal: 4 x 25 vragen
van zeer uiteenlopende
aard, nieuwe teams, oude
bekenden, een bijzondere
locatie, een hapje en een
drankje, een enthousiast
publiek, een lekker stukje
muziek, onze vaste ludieke
spreekstalmeester Johan,
leuke prijzen en natuurlijk
de eeuwige roem voor de
winnaars.
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Kortom, niet zo vreemd zou je zeggen dat het zaterdagavond
in de Gummarus weer goed bezet was. Toch was het voor de
organisatie echt nog even afwachten of we weer op zoveel inschrijvingen als gebruikelijk zouden mogen rekenen. Gelukkig
wel dus. Niets aan het concept veranderen daarom zou je zeggen: gewoon zo doorgaan.
Maar dat vinden we nou net iets te makkelijk, het moet buiten
de quizvragen toch een beetje spannend en verrassend blijven
nietwaar? Anders is het enige onbekende de uitslag.
Over de uitslag gesproken.
De eerste prijs en dus de
eerder genoemde eeuwige
roem was er dit keer voor
de groep “Het Barpersoneel” die tussen hun werk
door maar liefst 67 vragen
goed wisten te beantwoorden en daarmee de wisselbeker voor het komende
jaar in het de wacht wisten
te slepen. Een mooie 2e
plaats was er voor de fam.
Diepstraten en nadat de
teams van ‘t Hoogtepunt,
de Handbal Heren en De
Dorpsraad Wagenberg met
een gelijk aantal punten eindigden, wist de team van de Dorpsraad de beslissende vraag als snelste juist te beantwoorden en
daarmee de 3e plaats te bemachtigen.
Onderzoek alles en behoud het goede en dat zal de organisatie
zeker doen. Maar met de veiling van het oude plaatsnaambord
“WAGENBERG, gemeente Terheijden” heeft Johan Bax al een
proefballonnetje opgelaten om zo af en toe een verrassingseffect toe te voegen aan de Dorpsquiz.
En dan zijn we weer terug bij het begin: het was als vanouds
gezellig.
Met dank aan alle vrijwilligers van De Vlasselt, de Stichting Behoud Gummaruskerk Wagenberg, de muzikanten van ’t Hoogtepunt en natuurlijk aan ons bourgondische publiek zien we nu
al uit naar de 2023 editie in de Vlaamse Schuur van de familie
Bax in Terheijden.

OPBRENGST COLLECTE
HARTSTICHTING TERHEIJDEN
In de week van 10 t/m 16 april
jl. is weer huis-aan-huis gecollecteerd voor de Hartstichting. Deze collecte heeft het
mooie bedrag opgeleverd van
€ 2.220,25, exclusief de QR giften. Het organiserend comité
Terheijden dankt alle gevers én alle collectanten. Het is een fantastische opbrengst!
Daarnaast hadden we in Terheijden weer twee trouwe collectanten die elk al 10 jaar aaneengesloten collecteerden.
Mevrouw Sjan Martens en de
heer Domi Terrizi ontvingen
een bos bloemen en een oorkonde als waardering van het
comité Terheijden.
Nogmaals hartelijk dank aan
alle gulle gevers en én onze
collectanten en hopelijk tot
volgend jaar.
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VAN ALLES WAT
WORKSHOP ‘HERKENNEN VAN EN OMGAAN MET MENSEN MET AUTISME’

Ben jij vrijwilliger in de gemeente Drimmelen en wil je
graag iets nieuws leren?
Dan is deze GRATIS workshop iets voor jou!
* Volledige overprikkeling waardoor iemand niet meer kan functioneren.
* Gemaakte afspraken niet nakomen.
* Vastlopen in een dagelijkse handeling.
Dit zijn voorbeelden van situaties die
zich kunnen voordoen bij iemand met
autisme.
Weet jij dit te herkennen en hoe
je dan het beste kunt handelen?
Na het volgen van deze praktische
workshop:
- Begrijp jij hoe het brein werkt van iemand met autisme.
- Weet jij wat kenmerken zijn van mensen met autisme en kan
je deze herkennen.
- Ervaar je tegen welke frustraties mensen met autisme aan kunnen lopen wat zorgt voor meer begrip.
- Begrijp jij het belang van het aanpassen
van de communicatie voor mensen met
autisme.
- Ben jij in staat je ondersteuning aan te
passen en de omgangstips hierin mee te
nemen.
- Weet je welke kwaliteiten en uitdagingen je hebt in de omgang met mensen
met autisme en hoe je hiermee aan de
slag kan gaan in je eigen praktijk.
Voor wie: Vrijwilligers uit de gemeente Drimmelen die meer
willen weten over omgaan met mensen met autisme.
Datum: Dinsdag 14 juni, van 9.30 tot 12.30 uur.
Locatie: SWO Drimmelen, Het Vierendeel 6, 4921 LC Made.
Kosten: De workshop is GRATIS voor vrijwilligers uit de gemeente Drimmelen.
Door wie: De workshop wordt gegeven door een trainer van
MEE West-Brabant.
Aanmelden: Je kunt je aanmelden via onze website op
swodrimmelen.nl/workshop-omgaan-met-autisme.

DE NEDERLANDSE TAAL OEFENEN BIJ
HET PRAATPUNT
Bibliotheek Theek 5 organiseert vanaf 18
mei het Praatpunt in de bibliotheek van
Terheijden.
Nederlands oefenen
Voor anderstaligen kan het Nederlands een moeilijk te leren
taal zijn. Het Nederlands oefenen is dan ook heel belangrijk.
Hierbij is niet enkel herhalen op papier of via de computer van
belang, maar ook het houden van dagelijkse gesprekken. In het
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Praatpunt kunnen mensen die de Nederlandse taal aan het leren
zijn oefenen in een gezellige en informele sfeer door met elkaar
te praten over lokale en alledaagse onderwerpen. Denk hierbij
aan eten, televisie, actuele onderwerpen, cultuur, en dergelijke.
Dus ben je de Nederlandse taal aan het leren en wil je graag oefenen? Of ken je iemand die de Nederlandse taal aan het leren
is? Kom dan naar het Praatpunt in de bibliotheek van Terheijden,
Polderstraat 108.
Wekelijks praatpunt
Het Praatpunt zal vanaf 18 mei wekelijks zijn deuren openen op
de woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur in de bibliotheek.
Iedereen ouder dan 18 jaar is van harte welkom om onder begeleiding van vrijwilligers te komen praten over alledaagse onderwerpen. Meedoen is gratis en je hoeft je vooraf niet aan te
melden. Drink een kopje koffie of thee en leer de Nederlandse
taal en elkaar kennen!
Meer weten of meedoen?
Kijk voor meer informatie op onze website www.theek5.nl of
kom langs in een van onze vestigingen; onze medewerkers informeren je graag!
Tot ziens bij Theek 5

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.
Afscheid wethouder Jan-Willem Stoop

Op dinsdag 26 april werd, tijdens een druk bezochte receptie,
afscheid genomen van wethouder Jan-Willem Stoop.
Jan-Willem was 10 jaar wethouder namens Lijst Harry Bakker
bij onze blauwgroene
gemeente. In die periode heeft hij veel kunnen en mogen doen.
Van zwembaden tot
woningbouw, van projecten in de openbare
ruimte tot buurthuizen,
van omgevingsvisie tot
speelbeleid, van sport
tot rotonde en van hanging baskets tot geluk.
We zullen hem missen
in onze gemeente.
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Dorpsgericht werken-theater over dementie
Iedere maand ziet
u een uitzending
van onze rubriek
Dorpsgericht werken. Coördinator
Lilian Lambrechts
heeft in deze aflevering een gesprek
met Dorien Vonk,
ketencoördinator dementienetwerk, over een theaterstuk dat
dementie als onderwerp heeft en te zien is op 24 juni in De
Cour in Terheijden.
Het verhaal van Petra; Op weg naar een gelijkwaardige
samenleving
De
gemeente
Drimmelen wil dat
iedereen die dat wil,
op een gelijkwaardige manier mee kan
doen aan de Drimmelense samenleving. De gemeente
probeert daarom
in onze gemeente meer begrip te laten ontstaan voor mensen
met een zichtbare of onzichtbare beperking. Daarvoor werd aan
Omroep Drimmelen gevraagd om individuele filmpjes te maken
van mensen met een beperking en hoopt men dat er op deze
manier in zijn algemeenheid veel meer begrip ontstaat. In deze
aflevering ziet en hoort u het verhaal van Petra.
Verlichte botenshow Lage Zwaluwe
Zaterdag 16 april
voer er weer een
bonte stoet in en
uit de havens van
Lage Zwaluwe. Het
was een prachtig
gezicht om de verlichte boten vanaf
de rivier de haven
te zien binnenvaren. Om 20.10 uur verzamelden de boten zich
in het Gat van de Vissen. Om 20.30 uur begonnen ze aan de
terugvaart. Dit is
eigenlijk het begin
van de verlichte botenshow, waarbij ze
2 x de haven op en
neer varen. De winnaar van de mooist
verlichte boot was de familie Van den Heuvel met Libra.
Beelden Made - 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
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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 Made.
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.

KINDERACTIVITEITEN BIJ THEEK 5 MADE
Kom langs en geniet van mooie momenten bij Theek 5!

Op woensdag 25 mei kun je meedoen met twee
superleuke creatieve workshops. Kinderen uit de
gemeente Drimmelen zijn van harte welkom op
deze creatieve en vrolijke woensdagmiddag bij de
workshop ‘Ik maak een prentenboek!’ (8 t/m 12
jaar, 13.45 - 15.15 uur) of ‘Goochelen met woorden’ (7 t/m 12 jaar, 15.30 - 17.00 uur).
Tijdens de workshop ‘Ik maak een prentenboek!’
gaan we samen een prentenboek maken. Op jullie
aanwijzingen tekent de docente van deze workshop
de hoofdpersonen en voorwerpen. Die tekeningen vormen de
basis voor een avontuur dat jullie samen gaan verzinnen en tekenen. Iedereen tekent zijn of
haar favoriete scène van het
verhaal met kleurrijke materialen als ecoline, wasco, inkt en
potloden. Samen maken we zo
het verhaal compleet.
Alle tekeningen van het prentenboek worden tentoongesteld
in de bibliotheek. Je doet dus
ook mee aan een echte expositie!
Na de workshop ontvangen de deelnemers een digitaal prentenboekje met daarin het gehele verhaal zodat je het thuis nog
lekker vaak kunt (voor)lezen. Jouw tekening kun je na de tentoonstelling ophalen bij de bieb.
Tijdens de workshop ‘Goochelen met
woorden’ knippen we allerlei soorten
woorden uit oude kranten, tijdschriften
en boeken. Daarna gaan al die woorden op een grote berg. En uit die berg
met woorden maken we nieuwe zinnen.
Leuke zinnen, grappige zinnen, gekke zinnen. Zinnen die je normaal gesproken
niet zo snel tegenkomt. Bijvoorbeeld
de zin: ‘Een eigen baard is niet zelfge-
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maakt’. Daarna maken we met mooie kleurige materialen een
poster met jouw eigen ‘knipzin’ en een mooie tekening erbij.
Aanmelden voor deze creatieve workshops is i.v.m. een beperkt
aantal plaatsen verplicht. Meld je aan via www.theek5.nl/activi
teiten.

PUBLIEKSPRIJS
Tijdens de tentoonstelling van Dinasa
mochten alle bezoekers hun stem uitbrengen op de twee foto’s die zij het beste
vonden. De foto met de meeste stemmen
heeft de publieksprijs gewonnen. Het is
onderstaande foto van Anneke van Vugt
geworden.

dels een wachtlijst is aangelegd, is besloten om een tweede cursus te starten en wel te beginnen op woensdagochtend 2
november en ook nu weer in de huiskamer D’n Hartel van
Surplus Welzijn aan de Hoofdstraat (voormalige pastorie) in
Terheijden (zie www.theek5.nl/digisterker).
Wist je dat?
Iedere dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur houdt SeniorWeb Terheijden het spreekuur ‘de digitale vraagbaak’ in dezelfde huiskamer aan de Hoofdstraat in Terheijden. Je kunt dan
terecht, gratis - lid of geen lid van SeniorWeb - met vragen over
of problemen met de smartphone, tablet, laptop / PC, e-reader,
e-mailen en meer rondom het omgaan met de digitale wereld.
Vrijwilligers van SeniorWeb staan je te woord en helpen je op
weg. Neem gerust je apparatuur mee en vergeet de snoeren
niet.
Graag tot ziens en vriendelijke groet,
Jan van Vliet, John Huijbregts en Jacques Raats (docenten/vrijwilligers SeniorWeb Terheijden). www.seniorweb.nl/terheijden,
seniorwebterheijden@gmail.com, of telefonisch 06 22324517.

EN TOEN GEBEURDE...
BERGEN EN DUINEN (2)

AFSLUITING CURSUS OMGAAN MET DE
DIGITALE OVERHEID: DIGISTERKER

Met acht deelnemers werd woensdag 4 mei de cursus Digisterker na vier woensdagochtenden afgesloten en konden zij het
certificaat van deelname in ontvangst nemen.
Tijdens de cursus, een samenwerking tussen Theek 5, Surplus
Welzijn en SeniorWeb Terheijden, werden de deelnemers vertrouwd gemaakt met de vele zaken die de overheid via digitale
loketten tegenwoordig steeds meer biedt. Zaken zoals het regelen, via de eigen tablet, pc of laptop, van toeslagen, zorg, het
regelen van de DigiD en op het gebied van belastingen en nog
veel meer kwamen ruimschoots aan de orde.

Door de grote belangstelling voor de cursus, waarvoor inmid-

Ook in Wagenberg lagen meerdere zandheuvels. De straatnaam
Zandkuil in Wagenberg verwijst, hoogst waarschijnlijk, naar een
in het verleden afgegraven gedeelte van de zandrug. Daarop
staan nog 2 voormalige boerderijen en in de late middeleeuwen
heeft hier een grote boerderij gestaan met de naam “Waghenbergh”. De S-vormige Withuisstraat, met het begin van de
Dorpsstraat, zullen op die zandheuvel hebben gelegen.
Het kaarsrechte stukje van de Dorpsstraat, met daaraan evenwijdig de Onderdijk, lijkt een aangelegde dijkweg te zijn naar
een andere zandheuvel, die Coker Duin en Voshil werd genoemd. Het midden van de Brouwerijstraat ligt nog altijd zichtbaar hoger en deze straat heeft ook vele bochten. Ook de Postweg is hiermee te vergelijken.
De Voshil zal ongeveer tot aan het Flippenpad hebben gelegen.
De Wildestraat lag in de Wildert en sloot aan op ‘t Bosch bij
Stuivezand. Daar kwam in 2006 nog veel wit zand naar boven.

De Vaartkantsevliet, ofwel de Vèrkaant, werd tot ongeveer
1950 meerdere keren per week doorgespoeld vanuit Hooge
Zwaluwe. De bodem was dan weer schoon met helder wit zand
en er kwamen palingen en vissen mee. Dit herinnert Ad Kokke
zich, die toen aan deze vliet woonde.
De Zandstraat ligt midden door de Helkant, die één geheel kan
zijn geweest met de Voshil en de Wildert. Langs de noordrand
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van de Helkant is de Helkantsedijk aangelegd, met aan de andere kant het afgegraven turfgebied de Oude Moeren. En langs
de oostrand van de Zegge- of Binnenpolder ligt al eeuwenlang
de Witteweg. In 1983 kwam ook daar nog veel wit zand naar
boven.

De Hoevenseweg met de Honderdroedenweg, in de richting van
Blauwe Sluis en Moerdijk, droeg in de late middeleeuwen de
naam “Heer Willems Dijck”. De ligging kan mogelijk overeenkomen met een voormalige oude zandstrook. De naam verwijst naar Willem van Duvenvoorde, die Heer van Breda was
van 1334 tot1353 en eigenaar was van de “hofstede Waghenbergh” gelegen tussen de Hoevenseweg, de Zandkuil en de Hofstad. Hij was een Hollandse edelman en zal deze dijk als een
verbindingsweg naar Holland hebben laten aanleggen. Dit was
nog vóór de Sint-Elisabethsvloed van 1421.
Vanaf ongeveer het jaar 1300 zal het zand ook gebruikt zijn voor
het maken en herstellen van dijken, die hier en westelijk van ons
werden aangelegd. Het benodigde zand was hier aanwezig. Dat
was het begin van de afgravingen, naar alle waarschijnlijkheid
gebeurde dat in de Zandkuil.
Tot aan het begin van de vorige eeuw is nog veel zand afgevoerd
vanuit de Bergen en ook bij het uitgraven van het Markkanaal.

OPROEPEN
VOORLEESEXPRESS DRIMMELEN ZOEKT
VOORLEESKANJERS
In september van start in de gemeente Drimmelen!

VoorleesExpress Drimmelen is op zoek naar
vrijwilligers die willen voorlezen aan kinderen
met een taalachterstand, zodat deze kinderen
extra aandacht krijgen. Een half jaar lang gaat
er een vrijwilliger bij hen thuis of in de bieb
voorlezen. Samen met de ouders streven we
ernaar dat taal- en leesplezier een vaste plek
in het gezin krijgen.
VoorleesExpress
De VoorleesExpress is een landelijk initiatief,
waarbij kinderen met een taalachterstand
wekelijks thuis of in de bibliotheek worden
voorgelezen door een enthousiaste vrijwilliger. De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling en verrijkt de taalomgeving van kinderen. Samen met de voorleesvrijwilliger wordt de taalomgeving versterkt en zet het gezin samen
stappen naar een betere taalontwikkeling.
De voorlezer
Als voorlezer ga je twintig weken langs bij een gezin in de buurt
of je spreekt af in de bibliotheek. Je doet dit één keer per week
op een vaste middag of avond. De ouders hebben zich vrijwillig
aangemeld en zijn gemotiveerd, maar hebben zelf moeite om
hun kinderen te stimuleren in de taalontwikkeling. Je gaat het
kind/de kinderen voorlezen, maar ook breder kijken op welke
manier kinderen thuis meer gestimuleerd worden in taal. Daarbij ben je een coach voor de ouders en streef je ernaar dat zij
zelf blijvend hun kinderen meer stimuleren in de taalontwikkeling. Je zoekt samen naar de
mogelijkheden en kansen in dit
specifieke gezin. Je zult merken
dat je echt een belangrijke rol
gaat spelen in het gezin.
Ben je geïnteresseerd?
Spreekt het je aan om je op
deze manier in te zetten voor
deze groep kinderen? Of wil
je meer informatie? Dan kan je je aanmelden voor de speciale
informatiebijeenkomsten van de VoorleesExpress. Tijdens deze
bijeenkomsten krijg je informatie over het project De VoorleesExpress en over het vrijwilligerswerk.
Kijk voor meer informatie en de verschillende data van deze
bijeenkomsten op www.theek5.nl/activiteiten of www.theek5.
nl/voorleesexpress of via mail op voorleesexpress.drimmelen@
theek5.nl.

CHAUFFEURSVRIJWILLIGERS
Aan het eind van de vorige eeuw is nog afgegraven tussen de
Brandestraat en Flippenpad, alsmede in de ondergrond van de
Zegge met als resultaat “de Put”.
Johan van der Made

50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden 06-51996129
info@harmonieterheijden.nl

“Wij zoeken vrijwilligers die graag achter het stuur
zitten en iets voor een ander willen betekenen!”

Diverse organisaties binnen de gemeente Drimmelen zijn op
zoek naar chauffeursvrijwilligers. Besteding van jouw tijd is
altijd in overleg.
SOVAK in Terheijden
Is op zoek naar zelfstandige vrijwilligers om cliënten te vervoeren naar het werk, de dagbesteding of naar hun hobby/sportac-
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tiviteit.
Kijk ook op www.werkenbijsovak.nl/vacatures/vervoervrijwilli
ger-terheijden-klundert.
Thomashuis in Wagenberg
Is op zoek naar enthousiaste chauffeurs die het leuk vinden om
met hun bewoners om te gaan en om hen naar het werk/dagbesteding te brengen.
Meer info: www.thomashuis.nl/wagenberg.
Zorgboerderij Levensvreugde in Den Hout
Is op zoek naar vrijwilligers die mensen willen brengen en halen
naar de dagverzorging van de zorgboerderij.
Meer info op www.zorgboerderijlevensvreugde.nl.
Buurtbus
Is op zoek naar vrijwillige chauffeurs die een vast dagdeel per
week de buurtbus rond willen rijden. Momenteel hebben ze erg
veel behoefte aan een chauffeur voor de zaterdagen.
Zie
www.bravo.info/reizen/
diensten/buurtbus.
Goeie Kost!
Is op zoek naar een vrijwillig
chauffeur voor Goeie Kost!-bestellingen. Ze zoeken chauffeurs die bestellingen willen ophalen
bij boeren en leveranciers in de regio op donderdagmiddag, vrijdagochtend of vrijdagmiddag.
Meer info: www.goeiekost.nl.
Patske & De Smoutebol in Made
Is hard op zoek naar vrijwilligers die in de ochtend een cliënt
thuis willen ophalen en rond 16.00 uur weer naar huis willen
brengen. Kijk op https://dagbestedingmade.nl.
Dus.........
Vind jij autorijden leuk en doe je graag iets voor een ander?

Schroom niet en neem snel contact met ons op!
Zoekt jouw organisatie ook chauffeursvrijwilligers? En wil je
graag met ons meedenken over hoe bij het vinden van chauffeurs de krachten te bundelen?
We horen het graag!
Meer info
Op www.vrijwilligerswerkdrimmelen.nl vind je alle actuele vacatures.
Voor organisaties: Hier kun je zelf vacatures voor vrijwilligers
plaatsen.
Voor vrijwilligers: Hier kun je zoeken naar mogelijkheden.
Wil je meer weten of een gesprek? Laat het weten via email
vip@swodrimmelen.nl of telefoon 0162 451894.

DE ZIEL VAN DE ZAAK
AANNEMERSBEDRIJF JAAP
RASENBERG STAAT ALS EEN HUIS

Mensen die vertellen dat “iedere dag op hun werk anders is”,
maken mij soms een beetje jaloers. Ik ben weliswaar wars van
eentonigheid, maar ik kan een bepaalde regelmaat toch ook wel
waarderen. Zie hier, de tegenstrijdigheid van uw journalist die
zich ook deze keer probeert te houden aan de maximale ruimte
van deze column. En dat is deze keer niet zo makkelijk: Jaap Rasenberg is de persoon naar wie ik op weg ben en die kan goed
vertellen. Iedereen die vanuit Terheijden de witte boogbrug afglijdt op weg naar Breda komt langs het pand van dit aannemersbedrijf aan de Bredaseweg. En het is jammer dat je er niet meer
van ziet dan de buitenkant, want het is verrassend plezierig van
binnen. Aan mij nu de klus om dat aan de lezer te verbeelden.
Gewoon Jaap
Jaap komt mij tegemoet lopen, maar hij onderscheidt zich voor
mijn gevoel niet van de ruim 70 mensen die hier werken. Netjes, casual gekleed, maar “iedereen loopt er goed bij hier, want
je komt bij mensen over de vloer”. We beginnen ons gesprek
in de kantine. Hier kom ik ogen tekort vanwege de foto’s van
sportprestaties en gezellige momenten, er is een biljarttafel en
zelfs een hoek met speelgoed. De ziel van de zaak is hier alom
tegenwoordig.
Als ik mijn ogen weer laat rusten op mijn gesprekspartner,
steekt hij direct van wal. Het is geen bedrijfsfolder die zich dan
ontvouwt, maar een prettig persoonlijk verhaal met een professioneel randje. Jaap vertelt hoe het 21 jaren geleden van 1
man met niets tot dit bedrijf is gekomen. Het is een indrukwekkend verhaal, waarbij Jaap vaker stelt dat hij “maar een simpele
jongen” is. Eenvoud is kracht, dat geloof ik best, maar hij is wel
doortastend en kan voor zaken en mensen dwars door het vuur
gaan. Jaap toont zich een brok energie en tot zijn 42e vond dat
zijn weg bij het 1e elftal van S.V. Terheijden en nu zoekt hij een
sportieve uitdaging voor het moment dat hij 50 wordt. Als hij
zich zou aansluiten bij de roeivereniging, zou zijn krachtig spel
zijn boot enkele centimeters boven het wateroppervlak van de
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Mark stuwen, zo stel ik mij voor in een grappig fantasiebeeld.
Full service aannemersbedrijf
Het aannemersbedrijf is een serieuze speler in de wereld van
aannemers met gemeenten en institutionele beleggers, zoals
verzekeraars, maar ook coöperaties. Veel dagelijks onderhoud
en projectmatig werk, maar Jaap vindt het ook interessant als ad
hoc verzoeken worden gedaan. Soms vragen dingen om directe actie en dan wil je niet wekenlang op professionele handen
moeten wachten. Renovatie en diensten aan woningcorporaties
voor kleine werkzaamheden tot grotere mutaties of planmatig
onderhoud. Kerken, zwembaden zelfs. De vaklieden komen zo
op de leukste plekken en klanten geven aan hen de voorkeur
boven andere aannemers dichterbij huis.
De betrokkenheid van Jaap zit in het DNA van al zijn medewerkers. Als dat samenkomt met een topsfeer en prima condities, dan staat de organisatie als een huis en is deze niet meer
van hem afhankelijk. Hij kan het weten, want hij peilt dit als hij
alle beoordelingsgesprekken zelf doet. Ook wordt even naar de
partner geïnformeerd en hoe de vlag er thuis bij hangt, want dat
neem je mee naar het werk en dat maakt de mens compleet.
De deur staat overigens altijd open voor vaklieden met interesse. Die oproep mocht ik doen en het is zeker zo mooi als die uit
de directe omgeving komen.

Professionaliseren
De huidige contracten met opdrachtgevers bestaan steeds
meer uit ketenpartnerstructuren, waarbij het monitoren van
processen en stuurinformatie belangrijke componenten zijn.
Jaap ziet hier de noodzaak van in en binnen het bedrijf zijn, qua
organisatie en systemen, mooie stappen gemaakt om een interessante partner te zijn.
Duurzaamheid
Grotere resultaten qua duurzaamheid worden bereikt onder
andere door het hergebruik van materiaal; het krijgt een 2e
kansje. Hier toont zich bijvoorbeeld de kracht van de samenwerking met corporaties die soortgelijke doelstellingen hebben
en hierover met Jaap tot gesprekken en samenwerking komen.
Iets wat veelbelovend is en waarover klanten en ook de lezers
nog meer van zullen zien en horen in de toekomst.
We lopen door de bedrijfshal en daar toont zich de liefde voor
de omgeving weer. Ik schrijf het wat neutraal, maar ik wist in
eerste instantie niet wat ik zag: een duiventil, een ooievaarsnest
en diverse loslopende pauwen. Ook een ruime kooi voor Blauwe Kees - een blauwgele ara, vernoemd naar de vader van Jaap
- een kalkoen en tientallen vrij te gebruiken vogelnestjes die
symbool staan voor de projecten van Rasenberg. We kijken samen uit over de Mark op deze zonnige dag. De oever, waarin
een meerkoet nestelt, lijkt door elkaar geschud. Jaap is wat ont-

hutst over dit gekwetste bouwsel en vraagt binnen of iemand
iets bijzonders heeft zien gebeuren.
Een gewone jongen is hij inderdaad gebleven, maar met een
groot hart.

POLITIEK
TUINKLIMAATCOACH OP BEZOEK:
DE MOEITE WAARD!

Het was één van de eerste mooie lentedagen van het jaar. Ik
had een afspraak met tuinklimaatcoach Arold Wouter van
Platform Kiemkracht Drimmelen. Wat zou hij komen doen?
Natuurlijk wist ik dit wel, we hadden namelijk enige tijd daarvoor een mailtje van de tuinklimaatcoaches ontvangen. Met ‘we’
bedoel ik het secretariaat van Lijst Harry Bakker. De vraag was
of iemand van de Lijst Harry Bakker interesse had en gebruik
wilde maken van een tuinklimaatcoach… met misschien wat extra aandacht voor de partij.
In het eerste had ik wel interesse, een verkiezingsstunt hoefde
het van mij niet te zijn.
We denken allemaal dat we in de tuin goed bezig zijn. Iedereen
dan natuurlijk wel op zijn eigen manier en invulling. Het is dan
vaak: wat vind je mooi en wat past bij jou.
Maar… denken we bij de inrichting ook aan de vogels, bijen,
vlinders en al het andere wat de natuur brengt? Natuurlijk doen
we dat, ja we vinden het leuk als er vogels in de tuin zitten of
in de zomer de vlinders. Maar kan het ook anders, kan het nog
beter? Jazeker kan het anders, je kunt altijd de biodiversiteit
verbeteren. Wij zijn hier ook mee begonnen!
We hoorden dat er mogelijkheid is om subsidie te krijgen voor
een groen/sedumdak. Zijn daar gelijk achteraan gegaan. 6 mei
kwamen ze het leggen. Zo hebben we ook de fontein met stenen omgebouwd tot een natuurlijke poel.

Tuininrichting volgens tuinklimaatcoach

Het insectenkastje hadden we aan de zuidkant aan de schutting
hangen, kreeg te horen dat dit niet de juiste plek was. Een
insectenkastje hoort volop in de zon te hangen. Zo gezegd zo
gedaan.
Nog wat extra vogelkastjes opgehangen en onder de overkapping een extra plankje gemaakt. Een merel probeerde daar een
nest te maken maar dit lukte niet. De reden was dat het te klein
was waardoor het nestmateriaal elke keer naar beneden viel.
Plank verbreed en ze zitten nu te broeden.
Nu nog wat verschillende (bloeiende) beplantingen erbij zetten
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en dan moet het goed komen.
Zoals ik in het stuk van Kiemkracht over het bezoek aan mijn
tuin in ’t Carillon las: dan komt het uiteindelijk allemaal voor
de Bakker!
Dus twijfel je of je ook een tuinadvies van een tuinklimaatcoach
kunt gebruiken, schroom en twijfel niet! Maak een afspraak via
tuinklimaatcoach@orbis.nl.
Hans van den Bersselaar

SAMEN DRIMMELEN; HOE NU VERDER?

Vol zijn we gegaan richting de verkiezingsavond, hecht en met
elkaar.
We krijgen van jullie een zetel de komende 4 jaar.
Blij, verrast en tevreden, de grote winnaars waren wij.
Tot 26 maart, er gebeurde iets verschrikkelijks voor veel mensen en ook voor onze partij.
Een grote inspiratiebron viel weg en de hechte ketting werd
abrupt doorbroken,
Net toen we daarvoor samen hadden beslist hoe we verder
gingen, de lijnen waren doorgesproken.
Met één zetel zou het ontzettend pittig worden, maar we gingen ervoor,
SAMEN ging met frisse blik én met een groep enthousiaste
mensen door.
Maar nu missen we een heel belangrijke schakel in onze ketting,
En komt alles ineens in een andere setting.
Niet alleen politiek raakt het ons enorm, Johan was vriendjes
met iedereen binnen de groep,
Sámen nemen we alles eens goed onder de loep.
Maar dat kost tijd; stapje voor stapje verwerken wij dit verdriet.
Geef ons even tijd, meer vragen wij van jullie nu niet.
Politiek doen we “pas op onze plaats”, rust voor ons,
Met een traan, een lach en diepe frons.
Uur voor uur, dag voor dag, week voor week,
Neemt SAMEN tot en met de zomervakantie dus een break.
Zo komen we langzaam tot een keuze hopen wij,
Wat het beste is voor jullie als inwoners én voor SAMEN
Drimmelen, onze politieke partij.
Veel groetjes,
SAMEN Drimmelen
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3 X 50 JAAR LID VAN DE PVDA

PvdA Amerstreek huldigt en feliciteert 3 jubilarissen
Deze maand zijn er 3 jubilarissen bij de afdeling PvdA Amerstreek. Voorzitter Jan den
Hoed van PvdA Amerstreek reikte aan de PvdA leden Frans
Jacobs (Made), Kees Leijten (Oosterhout) en Matthieu Meijer
(Geertruidenberg) het 50-jarige jubilaris-speldje uit. Tevens ontvingen zij een persoonlijke brief namens de PvdA.
Frans Jacobs uit Made is vroeger afdelingsvoorzitter van de
PvdA in Breda geweest.
Tegenwoordig is Frans
actief met bridgen. De
jubilarissen Kees en
Matthieu werden onder
genot van een kopje
koffie en stukje taart in
restaurant het Houtse
Meer gehuldigd. Frans
kon hier helaas niet bij
aanwezig zijn, want hij
Rechts: Frans Jacobs
was op vakantie.
Na de huldiging werd er gezellig bijgepraat. Uiteraard ook over
het PvdA verleden. Kees en Matthieu hebben bijzonder veel
meegemaakt en veel bestuurlijke functies bekleed. Opmerkelijk
is dat beide jubilarissen burgemeester in Geertruidenberg zijn
geweest en dus in dezelfde ambtswoning hebben gewoond. Kees
Leijten uit Oosterhout was o.a. fractievoorzitter, raadslid en
wethouder in Oosterhout. Daarna is hij burgemeester in diverse plaatsen geweest. Ook Matthieu Meijer uit Geertruidenberg
is als raadslid en wethouder begonnen, maar dan in Dongen. En
hij was tevens vertegenwoordiger in de Provinciale Staten van
Noord-Brabant. Daarnaast was hij directeur van de Landelijke
Vereniging van Indicatieorganen (LVIO) voor hij in september
2000 benoemd werd tot burgemeester van Geertruidenberg.

KERK
VIJF HEILIGEN PAROCHIE

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

Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 21 mei 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger:
pastoor R. van Bronswijk. Zang: dhr. H. Vergouwen. Organist:
dhr. J. van Opdorp.
!! Donderdag 26 mei 8.00 uur: Dauwtrappen naar Made,
H. Bernarduskerk. Geen viering in Terheijden. Voorganger: pastoor R. van Bronswijk. I.s.m. Harmonie Terheijden en Anthony
Singers Terheijden. Iedereen mag meelopen naar Made. Vertrek
vanaf 6.00 uur bij café De Harmonie in Terheijden aan de Markstraat bij de kerk.
Zaterdag 28 mei 19.00 uur: Woord- en communieviering.
Voorganger: pastoraal medewerker mevr. G. v.d. Korput. Zang:
dhr. H. Vergouwen. Orgel: dhr. J. van Opdorp.
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.

GEMEENTE
GEMEENTENIEUWS
vlnr: Jubilarissen Matthieu Meijer en Kees Leijten en afd. voorzitter Jan den Hoed.

PvdA Amerstreek
Vanaf 1 januari 2020 zijn de bestuur afdelingen van PvdA Drimmelen, PvdA Geertruidenberg en PvdA Oosterhout samengevoegd tot 1 nieuwe regionale afdeling met de naam PvdA Amerstreek. Kijk voor meer informatie over PvdA Amerstreek op
www.amerstreek.pvda.nl.

WWW. RONDOMDETOREN.NL
WWW.FACEBOOK.NL/RONDOMDETOREN

ACTUEEL
Vrijwilligers gezocht voor hulp bij opvang Oekraïense
vluchtelingen
De gemeente Drimmelen werkt samen
met de gemeente Geertruidenberg en het
Rode Kruis voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit gebeurt in de Schattelijn in Geertruidenberg. We zoeken vrijwilligers die hierbij kunnen helpen. U kunt
dit doen door zich aan te melden bij het
Rode Kruis via onze website drimmelen.nl/oekraine.
Onthulling tekening Puzzelbad
Op 28 april, tijdens de openingsdag van het zwemseizoen, werd
de winnende tekening van een eerdere tekenwedstrijd onthuld
bij het Puzzelbad in Terheijden. De winnende tekening is gemaakt
door Boaz van der Linden, 11 jaar, uit Terheijden. Boaz mocht de
tekening ook zelf mee onthullen en kreeg als winnaar een abon-
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nement van het zwembad uitgereikt. Ook de tweede en derde
prijswinnaars, Fien en Lise Bax, waren aanwezig en kregen een
leuk prijsje. We wensen iedereen veel zwemplezier toe!
Foto: Gerard van Vugt
Gratis Theatervoorstelling: ‘Je kunt me gerust een geheim vertellen’, Een positief verhaal over dementie
De gemeente Drimmelen organiseert samen met de partners
van het Dementienetwerk op vrijdag 24 juni 2022 de theatervoorstelling ‘Je kunt me gerust een geheim vertellen’. De voorstelling is gratis voor iedereen in de gemeente Drimmelen die
met dementie te maken heeft, óf er ooit mee in aanraking kan
komen. Inwoners, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals, jullie zijn allemaal van harte welkom!
Datum: vrijdag 24 juni 2022
Tijd: inloop vanaf 13.30 uur, de voorstelling start om 14.00 uur.
Eindtijd ca. 16.00 uur
Locatie: De Cour, Markstraat 6 in Terheijden
Na de voorstelling kunt u kennismaken met lokale deskundigen
en algemene vragen stellen. Bijvoorbeeld over wanneer u aan de
bel moet trekken, bij wie u dat moet doen, etc.
Aanmelden is verplicht, doe dit vóór 14 juni 2022 via SWO
Drimmelen (let op: vol = vol):
• Via e-mail: info@swodrimmelen.nl. Vermeld hierbij duidelijk
uw gegevens, het aantal personen, een telefoonnummer én dat
het gaat over de aanmelding voor de voorstelling over dementie
(Je kunt me gerust een geheim vertellen) in De Cour.
• Telefonisch: 0162 451894 (tussen 09.00-12.30 uur).
Kijk voor meer informatie op Wijzijndrimmelen.nl > evenementenkalender > 24 juni 2022

BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Wagenberg, Parallelweg 22: Plaatsen
van zonnepanelen op een gemeentelijk monument.
Terheijden, Schansstraat 17: Plaatsen
van een ondergronds buffervat.
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1. Ton Buijs, 2. Jan van Hamersveld,
3. Elly Bloemendaal, 4. Peter Couweleers, 5.
Toos van Boxsel, 6. Susan de Smit,
7. Els Geurts, 8. Jan de Craen, 9. Cor Franken,
10. Frans Snoeren
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IETS VERDER VAN DE TOREN
TENTOONSTELLING EIGENTIJDSE
ICONEN IN PROTESTANTSE KERK LAGE
ZWALUWE
Zevenentwintig eigentijdse iconen, gemaakt door Anne-Marie
van der Wilt (beeldend kunstenaar en theoloog), worden op
zaterdagen van 21 mei tot en met 30 juli tentoongesteld
in de Protestantse Kerk van Lage Zwaluwe (behalve op zaterdag
11 juni). De kerk is hiervoor van 13.00 uur tot 17.00 uur geopend (Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe). Toegang is gratis. U bent
van harte welkom!
De tentoonstelling wordt op zaterdag 21 mei feestelijk geopend
om 14.00 uur. Op zaterdag 25 juni om 14.00 uur zal Anne-Marie
een lezing verzorgen over de iconen.

Iconen worden wel vensters op de hemel, ladders naar de eeuwigheid genoemd. Dit geeft aan dat het bij een icoon nooit om
de icoon of afbeelding zelf gaat, ook niet om deze te aanbidden.
Iconen laten geen natuurgetrouwe afbeelding zien. Ze geven een
meer symbolische verbeelding om de kijker uit te nodigen door
de icoon heen te kijken en zo te verwijzen naar het oerbeeld
daarachter. Het oerbeeld verwijst naar God, Jezus, Maria en
heiligen. Een icoon bevat een rijke schat aan symboliek.
Juist in de overprikkelde tijd waarin wij leven zien we meer belangstelling voor iconen. Iconen scheppen ruimte voor verstilling,
gebed en meditatie om daarin het
mysterie en de mystiek van het geloof te ervaren. Al van jongs af aan
is Anne-Marie gefascineerd door
iconen vanwege het licht, de kleuren, het mystieke en de verwijzing
naar het goddelijke. Gaandeweg is
bij haar het verlangen ontstaan om
hedendaagse iconen te maken. In
haar werk volgt zij de symboliek
van de oude iconen, daarmee wil zij
recht doen aan de historische au-

thenticiteit. Op elke icoon is de Bijbeltekst waar de icoon op is
gebaseerd aanwezig onder het zachtgele glas.
Iconen zijn het meest bekend als geschilderd, toch kende de
oude traditie ook iconen gemaakt van glasmozaïek of textiel.
Met deze hedendaagse iconen voegt zij zich graag in de traditie
van iconen van glasmozaïek.
Link naar een video over de iconen gemaakt door uitgeverij
KOK/BOEKENCENTRUM: www.youtube.com/watch?v=eMbL
TRIM-6M
Over deze iconen verschijnt op 9 juni 2022 het boek getiteld
Verwonderd door Licht (Anne-Marie van der Wilt, Verwonderd
door Licht - Eigentijdse iconen, Kok/Boekencentrum). Het boek
wordt gepresenteerd op zaterdag 11 juni om 14.00 uur in het
Kerkelijk Centrum de Open Hof in Rotterdam (Hesseplaats
441, 3069 EA Rotterdam). U bent ook daar van harte welkom.

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.

Anita Dudok maakte deze lieve foto.

