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GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 424 024
Pastorale zorg   06 - 514 900 11
Bloedafname 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   B. Coppens en M. de Vries
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: elke woensdag,
    grijs:  05/10
          Wagenberg groen: elke vrijdag, 
    grijs:  07/10
Ophalen oud papier  10/09
Ophalen plastic             Terheijden  14/09  
    Wagenberg  16/09
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. en vr.. 14.30 - 17 .00 u,   
    wo. 12.30 - 17.00  u
Woonvizier   0162 - 679 800

DE OUDE  WEIDELOOP:  ÉÉN GROOT 
DORPSFEEST  VOOR DE HELE FAMILIE! 

Zondag 18 september 
Dan gaat het gebeuren. De Oude Weide-
loop nieuwe stijl, tweede editie. Het par-
cours is hetzelfde als in 2019. De route 
gaat langs de weilanden maar ook door 
het dorpshart van Wagenberg.  
12.30 uur: 1 en 2 km 
De kinderen rennen een rondje om de kerk. Zij kunnen natuur-
lijk alle support gebruiken dus we vragen familie en vrienden om 
ze aan te moedigen! Als ze het nog een beetje spannend vinden 
mogen papa of mama natuurlijk mee lopen.  De rest van de 
middag kunnen zij zich vermaken op het Van den Elsenplein waar 
een groot springkussen staat, ze kunnen geschminkt worden en 
er is vermaak van dans en muziek. 

RONDOM DE  TOREN

SPORT

HELP, HELP! RDT ZOEKT VRIJWILLIGERS!
Beste lezers, 
Al in de eerste editie van RdT na de 
zomervakantie vragen wij vrijwilligers 
om ons team te komen versterken. 
De huidige mensen blijven gewoon 
met evenveel plezier hun taken uit-
voeren om RdT elke 2 weken bij jullie in de brievenbus te krij-
gen, maar extra mensen zouden zéér welkom zijn. 
Zoals bekend werken we met vrijwilligers, maar ook die gaan 
met vakantie, worden ziek en hebben andere verplichtingen. Als 
dat toevallig een keer samenvalt, geeft dat een extra belasting 
voor de kleine club die dan overblijft. 
Daarom vragen wij of er mensen zijn die ons huidige team ko-
men versterken. RdT voorziet nog steeds in een grote behoefte, 
merken we o.a. door de reacties van lezers, maar ook zeker 
door de hoeveelheid kopij die we krijgen. Mensen weten RdT te 
vinden voor een aankondiging van hun sport, evenement, wed-
strijd, feest enz. Het is leuk en interessant werk om te doen; er is 
een ervaren en gezellig team wat je uiteraard helpt en adviseert; 
je krijgt middelen die hiervoor nodig zijn (laptop e.d.) en een 
vergoeding voor gemaakte kosten. Denk er a.u.b. over na! We 
zouden heel blij zijn met mensen voor de redactie, het bestuur 
én de acquisitie. Vooral voor de acquisitie is dringend hulp nodig, 
daar dit werk nu door één persoon wordt gedaan! 
Heb je een redelijk taalgevoel, een positieve houding t.o.v. het 
blad en wat uurtjes over,  neem dan a.u.b. contact op voor infor-
matie met Peter v/d Broek via 06 52417320.
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13.00 uur: 5 km / 14.00 uur: 10 km  
Deze route gaat door het pittoreske centrum maar ook langs 
de Put en door de polders van Wagenberg. Het parcours wordt 
aangekleed met muzikanten van dj’s tot blaaskapellen. Dit alles 
om de loper een extra boost te geven zodat ze met een goed 
gevoel over de finish gaan. De 10 km rent 2 maal de 5 km route. 
Praktische zaken
Wij verzoeken iedereen om ervoor te zorgen dat het Van den 
Elsenplein op zondag helemaal autovrij is. Voor de overige be-
woners aan de route raden wij aan om uw auto buiten het par-
cours te parkeren, mocht u nog weg willen (route staat op de 
website). Op de dag van het evenement worden de straten, die 
aan het parcours liggen, tussen 12.00 uur en 15.30 uur afgeslo-
ten voor verkeer en kunt u dit gebied met de auto niet meer 
verlaten. De Kerkstraat bij het Van Den Elsenplein is tot 20.00 
uur afgesloten.  Wij zetten verkeersregelaars in om alles in goe-
de banen te leiden. Het parkeerterrein bij de sporthal wordt 
gebruikt als parkeergelegenheid. Bij drukte kunnen wij uitwijken 
naar het terrein van Daniëls aan de Kerkstraat. 
Wij hopen op uw begrip voor de tijdelijke overlast die het eve-
nement voor u kan veroorzaken. 
Support
Alle lopers die op zondag 18 september door uw straat lopen 
kunnen uiteraard wel een beetje support gebruiken. Dus als u 
dan toch even niet weg kunt omdat er hardlopers actief zijn, 
maak dan van de nood een deugd en moedig deze sportieve 
medebewoners aan. Het is daarnaast ook leuk wanneer u in de 
gelegenheid bent om versieringen aan te brengen langs de route, 
om de lopers aan te moedigen. Bijvoorbeeld met slingers en 
ballonnen, of hang de vlag uit.  Een unieke kans om Wagenberg 
extra gezellig op de kaart te zetten! 
Uitnodiging

Bij deze nodigen wij u en uw gezin van harte uit tot het bijwo-
nen en/of deelnemen aan het evenement. Het wordt een dag 
voor jong en oud.  Op het Van Den Elsenplein zal ‘Bij Bas’ de ho-
reca verzorgen. Er is muziek en voor de kinderen is er heel veel 
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vertier.  We gaan er een mooi, sportief dorpsfeest van maken! 
Inschrijven kan t/m 10 september  
Doe mee  en  schrijf  je vandaag nog  in   via   www.deoudeweide
loop.nl. 
Voor vragen en/ of opmerkingen kunt u contact opnemen via 
info@deoudeweideloop.nl.  Like ons op Facebook en Instagram 
en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. 
Tot ziens op zondag 18 september!  
Met vriendelijke groet,  de organisatie van De Oude Weideloop

NIEUWE LOCATIE  ZITGYM
‘Samen bewegen tijdens de zitgym’

Inwoners van de gemeente Drim-
melen die willen werken aan hun 
conditie en hun lichaam soepel wil-
len houden, kunnen meedoen aan 
zitgym-lessen. En dat is nog gezellig 
ook!  
Er waren al twee locaties in Made, nu kan het ook in Terheijden. 
De gymlessen in Terheijden worden aangeboden op dinsdag 
van 13.30 tot 14.00 uur in woonzorgcentrum Antonius Abt, 
Dorpsplein 1. In Made is dat op woensdag in De Kloosterhof, 
Kloosterhof 25, van 13.30 tot 14.00 uur en op donderdag in de 
Patrijsflat aan de Patrijsstraat van 10.30 tot 11.00 uur.  Voor of 
na de lessen wordt gezamenlijk koffie gedronken. 
Tijdens de gym worden verschillende oefeningen gedaan. Deze 

oefeningen worden iedere 
keer afgewisseld. De ene 
keer wordt gebruik ge-
maakt van materialen zoals 
ballen, stokken en ballon-
nen. De andere keer wordt 
er gewerkt aan de conditie 
door een intervaltraining.

Informatie en aanmelden 
Neem dan contact op met buurtsportcoach  Tasha van Dam. Bel 
06 43288684 of stuur een e-mail naar tasha.vandam@surplus.nl. 
Surplus in Drimmelen
De buurtsportcoaches voor jeugd en volwassenen ondersteu-
nen, verbinden en leggen contact op het gebied van sport. Zij or-
ganiseren samen met inwoners en verenigingen allerlei beweeg-
activiteiten. Surplus biedt daarnaast in de gemeente Drimmelen 
maatschappelijk werk,  schuldhulpverlening,  sociaal raadslieden-
werk, jongerenwerk, Huiskamers D’n Hartel en Ganshoek, acti-
viteitencoach en Palliatieve Terminale Zorg. 
Kijk voor meer informatie op    www.surplus.nl/gemeente-drim
melen of neem contact op met Surplus Welzijn in Drimmelen 
via 076 502 77 88 of mail naar drimmelen@surplus.nl.
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RIKKEN IN  TRAAIE

Hallo liefhebbers van het kaartspel, 
Het nieuwe seizoen gaat weer van start met 8 rikavonden. Ge-
zellig een potje kaarten met z’n allen op een zondagavond.  We 
spelen 2 rondes van 20 potjes.  We trekken een tafelnummer 
waar je komt te zitten en de tweede ronde is het ook weer zo. 
Wij hebben geen controleur want als er problemen zijn lossen 
we die samen op en dat werkt uitstekend.  We vragen € 2,- 
inleggeld wat in zijn geheel opgaat aan wat leuke prijsjes voor 

hen die de meeste punten hebben gehaald 
die avond (of de beste kaarten hebben ge-
kregen). Ook is het goed voor de sociale 
contacten onderling en zijn we weer op de 
hoogte van al het plaatselijke nieuws. We 
spelen geen competitie dus kom je een 
keer niet is ook dat geen probleem. Durf je 
dan nog niet, kom eens een keertje kijken 

en dan zie je hoe ontspannen een potje rikken kan zijn. Onder 
het spel moeten we natuurlijk bij de les blijven, maar tussendoor 
wordt er best wat gelachen op zo’n avond en dat is ook heel 
belangrijk vinden wij.  
Dit alles vindt plaats in café De Harmonie en we starten om 
19.30 uur.  Graag 5 minuten voor aanvang aanwezig zodat we op 
tijd kunnen beginnen.  De volgende data staan vast: 18 septem-
ber, 16 oktober, 20 november, 18 december, 29 januari, 
26 februari, 19 maart en 16 april. 
Wat mij  betreft tot ziens op 18 september.
Christ van den Diepstraten, namens kaartclub Ermoei Troef.

8e ‘TRAAIS’ GOLFKAMPIOENSCHAP OP 
LANDGOED BERGVLIET 

Editie 8 van het ‘Traais Golfkampi-
oenschap’ staat op het programma 
op golfbaan Landgoed Bergvliet. 
Op vrijdag 21 oktober zal deze 
sportieve strijd tussen de Traaise 
golfers weer plaatsvinden op de 
uitdagende baan naast Terheijden. 

Vorig jaar weer opgestart na 2 coronajaren en ook deze 8e edi-
tie hopen we weer op vele deelnemers voor deze gezellige dag 
golf of een leerzame clinic (min. 8 personen).  
Komt u de nummers 1 t/m 3 verslaan van afgelopen jaar?

Respectievelijk 1e Joop 
Sibon, 2e Harald Met-
selaar en de 3e plaats 
was voor Yvonne van 
de Schaar, zij zullen hun 
ereplaatsen ongetwij-
feld met verve verde-
digen. 
En indien u nog niet ge-
vorderd bent… wees 

welkom op de clinic en leer op een leuke manier kennis te ma-
ken met golf.  Dus meld je snel aan en beleef deze gezellige 
‘Traaise’ dag mee op vrijdag 21 oktober.
Een heerlijk buffet na afloop hoort er uiteraard bij.  Schrijf je 
snel in.  De wedstrijd begint om 15.00 uur.
De wedstrijd is voor iedereen toegankelijk woonachtig of werk-
zaam in  Terheijden.
Aanmelden is mogelijk tot en met 14 oktober. 
Mail voor informatie of inschrijven naar  marco@landgoedberg
vliet.nl. 

‘SPORTEN EN BEWEGEN IN DE 
BUITENLUCHT’

In mijn interviews heb ik een voorkeur 
voor bedrijven met een mooie entree. Dat 
geeft mij een aanzet tot het schrijven van 
een nieuw interview en dat maakt het le-
zen hopelijk ook aantrekkelijker. Misschien 
is het daarmee zelfs op een prettige manier 
herkenbaar als u het bedrijf als klant zelf al eens hebt bezocht. 
Wel, vandaag is het een entree van de buitencategorie. Deze 
maandagavond fiets ik namelijk,  na weer een zonnige dag,  over de 
groene allee van de Hartelweg in Breda. Enkele meters voor het 
huisnummer 20 hangt het spandoek van ‘Guus Riteco Sport en 
Bewegen’. Ik zie niet direct een gebouw,  maar ik zie vooral groen. 
Entree
Guus maakt voor mij het hek open en ik wandel wat verrast 
het terrein op:  Wat een ruimte en wat een rust! Als in een 
vakantiesfeer zet Guus 2 stoelen buiten op de veranda voor 
het houten oefengebouwtje en we komen in gesprek. Vooraf-
gaand aan het interview was ik benieuwd in welk opzicht het 
bedrijf mij persoonlijk zou interesseren. Ik sport namelijk zelf 
ook graag, vooral hardlopen en daarnaast wielrennen, en ik heb 
zo in ruim 20 jaren bij vele clubs mogen binnenkijken als recre-
ant.  Atletiekbanen bijvoorbeeld, maar ook fitness- en ontspan-
ningsruimten. Het gevoel dat ik hier echter krijg, is vrijer dan 
gebruikelijk. De aanpak van Guus is bovendien erg persoonlijk 
en vanuit liefde voor de sport en de hulp aan mensen. Hij doet 
het werk ook meer als betaalde hobby dan als ondernemer. Dat 
maakt dat ik mij al snel wat te serieus voel in mijn aanpak met 
een voorbereide vragenlijst. Gaandeweg het gesprek daalt de 
schrijfmap dan ook verder in mijn schoot en komt een spontaan 
gesprek op gang.
Een stap naar buiten 
De basis van kennis en ervaring is divers en de hang naar vrijheid 
en frisse lucht lijkt een leidraad in zijn loopbaan. Gedurende 
5 jaren heeft Guus gewerkt in het basisonderwijs. Naarmate 
vergaderingen en het bijhouden van een administratie meer 
tijd in beslag namen, maakte hij de overstap naar de Immigra-
tie- en Naturalisatiedienst. Nadat hij daar na ruim 12 jaar al-
leen nog uitzicht had op een statische kantoorbaan, dreef hij 
hiervan weg en zo kwam hij uit bij sportopleidingen. Zelf ac-
tief in vele sporten, zoals tennis, hardlopen, fietsen, zwemmen 
en triatlon kon hij met deze expertise bijdragen leveren aan 
de sportscholen waarvoor hij werkzaam is geweest. Daarbij 
groeide ook het besef dat dit ook op eigen houtje te doen 
was en 7 jaren geleden was er de start als zelfstandige. Met 
zijn gezin woonde Guus destijds al vele jaren in Terheijden 
en toen er 3 jaren geleden werd verhuisd naar dit kleine pa-
radijs aan de Hartelweg, vielen gemak en passie prima samen.  
Prima plek 
Immers, Guus werkt hier fijn aan huis en is zo dicht bij zijn 
gezin met vrouw en volwassen dochter en zoon. Op deze plek 
heeft hij kilometers aan oefenruimte voor het huis en een eigen 
terrein waarop diverse oefeningen en sporten kunnen worden 
geoefend. Aan deze omgeving zijn klanten echter niet gebonden. 
Als zwemmen in de trainingsaanpak zit, dan kan ook worden 
afgesproken om te worden begeleid in de Put in Wagenberg. 
Maar ook bijvoorbeeld een training op de racefiets of tennissen 
behoren tot de mogelijkheden. 
Ik wil vast iets vermelden van wat ik hier aantref.  Voorbeelden 
zijn de mooi opgestelde spinningfiets, maar ook een roeiappa-

DE ZIEL VAN DE ZAAK
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raat, gewichten, ballen enzovoorts. Het mooie is bovendien dat 
de techniek en de middelen van de natuur, zoals bomen en pa-
den, voor het sportieve doel kunnen worden ingezet. Daar kan 
mijns inziens geen blitse sporthal of een trits aan metalen appa-
raten tegen concurreren.

Voor iedereen
Laat ik meteen voortzetten op hetgeen Riteco te bieden heeft, 
namelijk bewegen op ieder wenselijk niveau. Ik vermeld bewust 
niet direct dat het om sporten gaat, want de trainingen zijn ze-
ker ook geschikt voor mensen die het moeilijk vinden om in 
beweging te komen en te blijven of degenen die een beper-
king ervaren bij het bewegen, zoals ziekten of protheses. Dat de 
geestelijke mens daarvan ook een opkikker krijgt,  heeft Guus al 
vaak mogen meemaken. 
Het bewegen gebeurt in kleine groepen of op persoonlijk niveau. 
Leeftijd speelt hierbij geen rol; er sporten momenteel mensen 
van tienerleeftijd tot zeventigjarigen. Beweging heeft in elke fase 
van het leven een positieve invloed op je fysieke gesteldheid, dat 
is de meesten van ons inmiddels wel duidelijk via de media en 
uit gezondheidsonderzoeken. 
Men komt hier uit de omgeving naar toe, dus uit Breda en Ter-
heijden, maar bijvoorbeeld ook vanuit Hooge Zwaluwe. Velen 
zijn inmiddels jarenlang klant en de flexibele tijden die mogelijk 
zijn om jezelf hier te komen vermaken is een ander voordeel 
dat wordt genoemd. Wat zou iemand dan toch nog thuis op 
de bank kunnen houden? In ieder geval niet de prijs, want de 
tarieven zijn laag, of beter nog zeer concurrerend te noemen.  
‘Doe de dingen die je leuk vindt’, klinkt het met een glimlach. In 
mijn geval dus hardlopen, die sport adem ik soms, zo enthousiast 
kan ik erover zijn. Ik vertel Guus over wat verbeterpunten in 
mijn techniek en spieren en al snel worden enkele attributen uit 
het huisje gehaald en bevind ik mij met beide benen stabilise-
rend op een ronde Balance Trainer. Met het zicht op al het groen 
en de houtwallen in de verte,  is er geen afleiding en vind ik ook 
zo de balans. Een mens kan het slechter treffen. Ik lach om mijn 
eigen gestuntel op deze halve bal, terwijl Guus het vriendelijk 
bekijkt en mij tips en variaties geeft. Mijn pen heb ik al even niet 
aangeraakt en deze tekst lijkt als vanzelf te zijn geschreven.

TRAAIERIE EN KERMIS

Traaierie 2022 op zondag 11 september!!
Na 2 jaar afwezigheid weer terug van 11.00 
uur tot 17.00 uur in de Hoofdstraat. De ge-
zelligheid ligt die dag weer gewoon op straat 
in Terheijden.  We hebben al een aantal in-

UITGAAN
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schrijvingen, maar er is nog plaats. Ondernemers, verenigingen, 
hobbyisten: het is de plek om jezelf te presenteren, mensen te 
enthousiasmeren om lid te worden van je vereniging,  informatie 
over te brengen etc.
Zin om mee te doen? Huur een kraampje!
Voor informatie, inschrijven, vragen, suggesties etc. mail:   jan@
harmonieterheijden.nl. Bellen is natuurlijk ook mogelijk: 06 
28610785.
Zo, dat wat betreft de Traaierie,  die we inmiddels weer voor de 
12e keer organiseren als Harmonie  Terheijden.
Dan dit jaar ook weer kermis in Terheijden. Van 10 t/m 13 
september op de vertrouwde plek in het midden van ons 
dorp, begin Mark-
straat, Dorpsplein en 
Hoofdstraat. 
Vanaf woensdagmid-
dag 7 september is dit 
stukje afgesloten voor 
verkeer. De parkeer-
plaats in de Abtslaan 
naast het Witte Kerk-
je blijft bereikbaar.
Bijzonder is dat Jennie en Gerrit Schaaf nu voor het 50e jaar op 
de Traaise kermis staan! Iets wat niet zo heel veel voorkomt! 
Tja, lekkere oliebollen en een vriendelijk woordje is goud bij het  
Traaise publiek.

De kermis wordt 
geopend door 
onze slagwerk-
groep en wel op 
zaterdag 10 
september om 
14.00 uur, kom 
zeker kijken. 
Zondag is de 
kermis gelijk 
met de  Traaierie 

open, gaat wel wat later dicht 😊. Maandag en dinsdag open 
vanaf 15.00 uur.
Maandag van 17.00 tot 18.00 uur weer de ‘stilte kermis’.
Op dat tijdstip is het sowieso minder druk, zetten we de muziek 
uit en voor een groot deel zijn dan ook de knipperlichten uit. 
Dit voor mensen die ook graag naar de kermis gaan maar door 
allerhande oorzaken niet tegen teveel lawaai en prikkels kunnen.
Misschien jouw opa met een hoorapparaat, die geen idee heeft 
uit welke richting geluid komt en alles even hard hoort dus bijna 
geen onderscheid kan maken tussen zijn kleinkind en ander ge-
luid.  Zomaar een voorbeeld.
Nu voor de 3e keer, en van de bezoekers die hiervoor komen 
krijgen we er echt bedankjes voor.  Niet nodig,  we zien graag 
dat ook jullie kunnen genieten van de kermis.
We hopen er weer een leuk en gezellig weekend van te kunnen 
maken.
Harmonie Terheijden

KONINGSCHIETEN 2022

Beste lezers,
Terwijl hier in het Zuid-Franse land het zon-
netje steeds harder begint te schijnen, wil ik 
u toch graag even informeren over onze ko-
mende activiteit:  het koningschieten.
Greet Dijkers en Koos Thijssen mogen die 
dag hun titel van respectievelijk koningin en 
koning van ons gilde gaan verdedigen. De dag 
zal vroeg beginnen voor een aantal gildebroeders, want een 
goed gebruik is dat koning, koningin en hoofdman gewekt wor-
den door trommen en bazuinen. Hierbij is ook een vendelier 
aanwezig. Dat vroege opstaan voor de muzikanten wordt stee-
vast beloond met een kopje koffie en wat lekkers erbij om de 
dag goed te starten.
Terwijl koning en koningin zich gereedmaken voor de dag die 
gaat komen, verzamelt het gilde bij onze gildekamer. Om te 
voorkomen dat er hele lange wandelingen gemaakt moeten 
worden, kunnen de koning en koningin afspreken om zich op 
één adres op te laten halen. Op de terugweg wordt er heel vaak 
aangelegd bij een café alwaar de koning en koningin het gilde 
trakteren op een drankje. Terwijl er gedronken wordt op de 
gezondheid beider, wordt de volgorde bepaald van het schieten 
op de koningsvogels.
Een lid van de overheid sor-
teert en schudt voor de aan-
wezige heren de rode speel-
kaarten. Harten aas mag begin-
nen totdat men harten twee 
heeft bereikt. Daarna is ruiten 
aas aan de beurt en zo verder. 
Bij de dames gaat dit ook zo, 
maar dan met de zwarte kaar-
ten.  Als de volgorde is be-
paald en genoteerd, wordt er 
weer opgesteld voor het ver-
trek naar de gildekamer. Hier 
aangekomen staan onze drie 
ere-dekens, t.w. de burgemees-
ter, de notaris en de pastoor, 
ons op te wachten. Na een 
kort woordje van onze hoofdman Piet van Geffen zullen koning 
en koningin hun laatste schot lossen op de nieuwe koningsvo-
gels in de hoedanigheid die zij bekleden. Het gilde heeft vanaf nu 
even geen koning en koningin meer.  De drie ere-dekens lossen 
vervolgens hun ereschot ten teken dat zij achter de juiste gang 
van zaken staan en het koningschieten zal dan beginnen.
Het spreekt voor zich,  beste lezer,  dat u bij dit evenement bent 
uitgenodigd op onze gildekamer. De poorten staan vanaf 11.00 
uur voor u open en u kunt zo naar binnen lopen. Hierbij kunt 
u de aanwezige schutters aanmoedigen en de spanning ervaren 
die zij als schutters meemaken. Tevens geeft de aankomst van 
ons gilde u een mooi fotomoment. Wij zien u dan ook graag 
verschijnen op 13 september,  tot dan!
Met vriendelijke gildegroet, namens het kloveniersgilde, Michel 
Brocks 

INSPIRATIEAVONDEN OP BASIS  VAN BOEK 
‘EEN ONGEWOON GESPREK MET GOD’

Miljoenen exemplaren zijn er wereldwijd van dit boek ver-
kocht. Heel veel mensen halen hier inspiratie uit en antwoor-
den op vragen als: Waarom is de wereld zoals hij is? Waarom 

Jennie Schaaf in de kraam

De zoon van de oude zweefmolen komt dit jaar 
met een draaimolen.
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ben ik hier, wat is de zin van mijn leven? Kan en mag ik doen 
wat ik zelf wil?  Wat is de rol van geld, hoe werken relaties 

en hoe zit het met seksualiteit? Eerlij-
ke, duidelijke en soms confronterende 
inzichten en antwoorden met een po-
sitieve, krachtige boodschap: jij bent 
oké. Jij mag doen wat jij wilt om jouw 
leven vorm te geven. Dus wie wil jij zijn? 
Graag brengen wij jou op een bijzon-
dere manier in contact met dit boek. 

Daarom organiseren we vanaf september maandelijks op don-
derdagavond inspiratieavonden waar we ingaan op onderwer-
pen uit dit boek, wat jij uiteraard zelf gaat lezen. We gaan het 
hebben over wat is waar, goed en kwaad, angst en liefde, ratio 
en gevoel, je eigen leven creëren, de kracht van gedachten, is er 
meer tussen hemel en aarde, enzovoort. De avond bestaat uit 
een gezamenlijk deel in de kerk, vervolgens is er de gelegenheid 
in kleinere groepen met elkaar in gesprek te gaan.
De bedoeling is dat we leuke, boeiende en soms confronteren-
de avonden met tekst, muziek en filmpjes hebben, zoals we bij 
Samen in het Witte Kerkje gewend zijn. Bedoeld om jouw eigen 
waarheid vorm te geven.
15 september is de eerste avond. Deze avond ervaar je de op-
zet van de avonden, vertellen we over het boek en gaan we met 
elkaar in gesprek. Na afloop kun je beslissen of je vaker komt. 
Voor deze avond hoef je het boek nog niet te hebben.
Interesse in een bijzonder boek, begrip van de wereld, begrip 
van jezelf? Meld je aan door een mail te sturen naar welkom@
sameninhetwittekerkje.nl of bel naar 06 52046806. De bijeen-
komsten zijn gratis. De auteur is Neale Donald Walsch. Er zijn 
genoeg recensies te vinden.
Edwin Vonk

SAVE  THE DATE 
TCV De Schraansers

Langzaam komen we weer uit onze zo-
merslaap en maken we ons op voor….
jawel… carnaval! 
Zet alvast in je agenda: Vrijdag 11 no-
vember 2022 (-11-11-22-) de start van 
het nieuwe carnavalsseizoen!
Vorig jaar hebben we genoten van een 
kort maar fantastisch carnavalsweekend 

met een geweldige nieuwe Prins. Zal ook dit jaar Prins Wollie 
dun 1ste meedoen en vanaf 11-11 kunnen gaan stralen?
We hopen in ieder geval dit jaar een wat langer en veel uitge-
breider seizoen met geweldige carnavalsactiviteiten te hebben! 
Heb jij daar ideeën bij, wil jij daarover meedenken/meepraten, 
met of zonder steek? 
Carnaval kan natuurlijk alleen met hulp van veel vrijwilligers;  we 
kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Spreek ons aan of 
stuur een bericht naar info@schraansers.nl. Ook als je andere 
vragen hebt of lid wil worden van deze geweldige club,  dan geldt 
altijd:  spreek ons gerust aan of stuur een berichtje!
We hebben er weer zin in en zullen ook met de Traaierie aan-
wezig zijn en van ons laten horen! Zin in een ludiek en behendig 
spel?  Kom gerust even langs en doe mee! 
We hopen jullie te zien op 11-11-22 en op de Traaierie! 
Ons motto voor komend seizoen maken we trouwens ook be-
kend op de Traaierie. Hou de socials en ons in de gaten voor 
alle carnavalsactiviteiten die gaan plaatsvinden vanaf november 
dit jaar.  
Alaaf!  TCV De Schraansers

ALZHEIMERCAFÉ DRIMMELEN EN 
MOERDIJK
Wereld Alzheimer Dag

Thema:  SAMEN OP PAD
Wij nodigen mensen met dementie, hun mantel-
zorgers en overige belangstellenden uit voor een 
gezellige middag. Samen gaan we genieten van 
een optreden van André Rieu op een levensgroot 
scherm. Dit alles onder het genot van een hapje 
en een drankje en de mogelijkheid elkaar te ont-
moeten. U bent van harte welkom.
Kom het beleven op vrijdag 16 september 2022!
Waar: Seniorenpartner De Wijngaerd, Cyclaamstraat 2A, 4921 
JC Made.  Aanvang: 14.00 uur,  einde: 16.00 uur.
Meer informatie
José van de Laar, coördinator Alzheimercafé.  Tel. 06 53346206.
Entree is gratis.  Aanmelding is niet nodig.
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 0162  748739. 
Belangrijk hiervoor is dat u ingeschreven staat bij AutoMaatje.

START 10-JARIG JUBILEUM SEIZOEN  VAN 
OPEN ROAD SESSIONS 

Het nieuwe seizoen 2022 - 2023 van Open Road Sessions staat 
voor de deur met mooie concerten in het Witte Kerkje in Ter-
heijden. Het wordt ook een bijzonder seizoen,  aangezien wij 
dit jaar het tienjarig jubileum vieren.  Al 10 jaar verzorgen wij in 
de maanden september tot en met mei maandelijks akoestische 
concerten met singer-songwriters uit alle windstreken. De ar-
tiesten komen solo, als duo, trio of met een hele band. De stijl 
van de muziek is altijd persoonlijk en kan variëren van folk, blues 
en country tot rock.
Ook in het tiende seizoen hebben wij weer een verscheiden-
heid aan artiesten afkomstig uit Amerika, Canada, België en 
Nederland. Zo hebben wij twee gerenommeerde singer-song-
writers uit de US (Tim Easton en Michael McDermott) op het 
programma staan, maar 
hebben wij ook een aan-
tal mooie bands weten 
vast te leggen zoals o.a. 
The Hello Darlins, Guy 
Verlinde & The Artisans 
of Solace en NinaLynn 
Band. Kortom: een jubi-
leum seizoen om naar 
uit te kijken. Kijk voor 
ons hele programma op 
www.openroadsessions.
nl.
Op donderdag 22 
september 2022 start 
het seizoen met Eric 
DeVries en zijn band. 
Geweldige bluegrass en 
country van eigen bo-
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dem door de prima zanger, gitarist en liedjesschrijver Eric De-
Vries, begeleid door topmuzikanten.
Hij presenteert zijn nieuwe solo-album “Song & Dance Man” 
in het Witte Kerkje in Terheijden. Een intiem en folky album in 
een welhaast bluegrass setting, waarin Eric DeVries zijn verha-
len vertelt. Samen met topmuzikanten Janos Koolen - producer 
en multi-instrumentalist, contrabassist Lucas Beukers en violist 
Joost van Es zal hij zijn nieuwe Americana album ten gehore 
brengen.
Eric DeVries is een van Nederlands meest vooraanstaande Ame-
ricana singer-songwriters. Eric wordt vergeleken met groot-
meesters als Guy Clark en Rodney Crowell. Het is heel goed 
mogelijk dat je Eric kent van de band Hidden Agenda Deluxe 
die in 2016 een cd uitbracht en jaarlijks een kerstconcert hield 
bij de Open Road Sessions in het Witte Kerkje in Terheijden. 
Ook maakt hij deel uit van de legendarische Matthews Southern 
Comfort met Eric als vocalist en songschrijver naast Iain Mat-
thews.  Tournees in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland volgen. 
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.

VERKOOP SCHILDERIJEN  VOOR LOKALE 
GOEDE DOELEN 

De Antonius Abt in Terheijden is iedere zater-
dagmiddag van 13.00 - 16.30 uur in de zomer-
maanden t/m september gratis te bezoeken. In 
het weekend van 10 en 11 september is dit 
oudste Rijksmonument van de gemeente Drim-
melen óók tijdens de Traaierie op zondag 11 
september geopend van 11.00 - 17.00 uur. Tij-
dens deze weekendopenstelling is er een speci-
ale activiteit: lokale kunstenaressen Yvonne van Oosterhout en 
Diny van Helmond verkopen enkele van hun schilderijen voor 
goede doelen uit Terheijden: Focus on Education en Stichting 
Behoud de Antonius Abt.
Warm hart voor het dorp
Lokale kunstenares Yvonne van Oosterhout exposeert sinds 
2006 in binnen- en buitenland met haar schilderijen en beeld-

houwwerken en heeft inmiddels een 
indrukwekkende collectie opgebouwd. 
Zelf zegt ze over haar werk: “Ik werk 
altijd vanuit mijn gevoel om beeldende 
kunst tot stand te brengen en te realise-
ren. Ik voel me betrokken bij de Traaise 
samenleving en draag daar graag mijn 
steentje aan bij. Vandaar dat ik een ge-
deelte van mijn schilderijenverzameling 
ter beschikking stel aan goede doelen uit 
Terheijden en uit ben gekomen bij Focus 

on Education en Stichting Behoud de Antonius Abt.”
Focus on Education met bestuursvoorzitter Marijke den Ridder 
zet zich in voor het realiseren van onderwijsprojecten in ont-
wikkelingslanden zodat ieder kind toegang heeft tot onderwijs. 
Stichting Behoud de Antonius Abt zet zich in om het monumen-
tale kerkgebouw de Antonius Abt te behouden voor Terheijden. 
Ook voor Diny van Helmond waren het de lokale goede doe-
len die haar over de streep trokken:  “Ik maak schilderijen van 
olieverf en pastelkrijt.  De inzamelingsactie is een mooie gele-
genheid om met een bezoekje aan het kerkgebouw kunst on-
der de mensen te brengen en op deze manier goede doelen te 
steunen.”



11Rondom de Toren 2022

Traaierie zondag 11 sep-
tember
Je kunt kennismaken met de 
historie van het gebouw en 
ook de tentoonstelling van 
Yvonne van Oosterhout en van 
Nelleke Nauta nog bezoeken. 
De verkoop van enkele schil-

derijen van Yvonne van Oosterhout en Diny van Helmond vindt 
ook op de zondag plaats. 
RaboClub Support: Stem op Stichting Behoud de An-
tonius Abt
Natuurlijk zijn er naast het kopen van een schilderij op 10 en 
11 september meer manieren om Stichting Behoud de Antonius 
Abt te steunen. Zo is het mogelijk om tijdens de Rabo ClubSup-
port van 5 t/m 27 september te stemmen op Stichting Behoud 
de Antonius Abt. De opbrengst van de Rabo ClubSupport wil de 
stichting gebruiken voor het realiseren van ‘een historische lijn’ 
buiten het gebouw. Zo kan de bijzondere geschiedenis van het 
Rijksmonument met iedereen gedeeld worden. 

FAMILIEFEEST

Iedereen uit Terheijden of  Wagenberg is zon-
dag 18 september van 14.00 uur tot 18.00 
uur welkom in en bij de Vlaamsche schuur 
van de familie Bakx-Lievens, Hoofdstraat 161, 
Terheijden.
Er is een programma voor iedereen:  van 
jong tot minder jong en van oud tot minder 
oud. Voor vaders en moeders en hun kinde-
ren, voor opa’s en oma’s en hun kinderen en 
kleinkinderen.

Zo geeft het jeugdcircus Woenzini die middag waanzinnige 
voorstellingen. Niet alleen maar kijken, maar soms ook actief 
meedoen.  Voor de iets oudere jeugd en/of volwassenen kun je 
met hulp van de scouting een tokkelbaan af.
Ook zijn er creatieve mogelijkheden voor jong en oud zoals ste-
nen schilderen, geschminkt worden, schat zoeken, blote voeten 
pad. Er valt een natuurdiploma met traktatie te verdienen door 
een aantal opdrachten uit te voeren.
Voor de ouderen is er ook nog een nostalgische virtuele wan-
deling door Terheijden aan de hand van oude foto’s en ansicht-
kaarten.  Actief kun je sjoelen of tafeltennissen.
Koffie, thee en ranja zijn gratis. Voor bier en frisdrank worden 
sociale prijzen gevraagd.
Nogmaals, iedereen is welkom. Je hoeft geen lid te zijn van De 
Vlasselt of van de scouting om van deze middag te genieten. 
Komen dus.
Ed Oud

NIEUW IN TERHEIJDEN: HET COUR CAFÉ

Zin in een overheerlijk stuk zelfgemaakte appeltaart of wil je sa-

men met iemand komen genieten van een verse cappuccino op 
de vrijdagochtend? Je bent van harte welkom in het Cour Café!
Cour Café
Opening:  Vrijdag 9 september (daarna elke week op vrijdag)
Tijd:  10.00-12.00 uur
Locatie:  De Cour, Markstraat 6, 4844 CR Terheijden
Over de samenwerking tussen De Cour en SOVAK
Tim Ovington (beheerder De Cour): “Binnen De Cour staan 
wij altijd open voor nieuwe samenwerkingen en ideeën. Zo pro-
beren wij alle doelgroepen in ons prachtig dorpje de kans te 
geven om iets tofs te realiseren of te organiseren. Met SOVAK 
werken we eigenlijk al twee jaar samen, maar nu willen we die 
samenwerking naar een  “next level” tillen. Cliënten van SOVAK 
helpen ons achter de bar, ze kunnen bij Sean 1 keer per week 
stoom afblazen tijdens een boksles en daar komt per 9 septem-
ber het Cour Café bij.”
Maggie Verkerke (Medewerker Ontspanningsdienst SOVAK): 
“Het Cour Café biedt een plek voor onze cliënten, waar ook 
zij voor anderen van betekenis kunnen zijn. Je verbonden voelen 
met een club of een dorp zoals Terheijden.  Voor veel mensen 
de gewoonste zaak van de wereld. Maar wij vinden dat dat voor 
iedereen moet gelden. Door intensiever samen te gaan werken 
met De Cour zetten we samen een mooie stap in die richting!” 

Over SOVAK
SOVAK wil bijdragen aan een gelijkwaardige wereld, door men-
sen met een verstandelijke beperking betekenisvol mee te laten 
doen en bij te dragen aan het plezier en geluk in hun leven. Dit 
doen we voor ongeveer 700 mensen met een verstandelijke be-
perking. Ze kunnen bij ons terecht voor zorg en ondersteuning 
op het gebied van wonen, werken, leren, meedoen met activi-
teiten, ambulante begeleiding, behandeling en vrijetijdsbesteding. 
Ruim 800 medewerkers en bijna 400 vrijwilligers staan dag in 
dag uit voor ze klaar. Meer informatie: www.sovak.nl.
Over De Cour
De Cour is een sociaal maatschappelijk sport- en evenemen-
tencentrum gelegen in hartje Terheijden en is gevestigd in een 
pand dat dateert uit 1800. De Cour is zeer geschikt voor uit-
eenlopende activiteiten.  Van theater en muziek tot sport en 
onderwijs. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om een van 
de vele zalen te huren voor zakelijke of feestelijke bijeenkom-
sten. Het beheer van De Cour ligt in handen van Tim Ovington. 
Meer informatie:  www.decour.nl.

36e AMATEURCONCERT 
in het Witte Kerkje van Terheijden 

Meld je snel aan als deelnemer op 9 
oktober 2022!
Als muziek maken je passie is en je op zoek 
bent naar de perfecte plek om jouw muziek 
aan publiek te laten horen is deze uitnodi-
ging voor jou.
2019
Er waren al 35 succesvolle Amateurconcer-
ten, waarbij het laatste in 2019 een zeer bijzondere was, om 
nooit te vergeten. ‘Kunst! Er zit muziek in’ was het thema. Ge-
toonde kunstwerken moesten bij een specifiek muziekstuk pas-
sen. Kunstenaars werden daarvoor aan muzikanten gekoppeld. 
Soms hadden ze al een passend kunstwerk, maar de meeste 
kunstwerken werden, in overleg met de muzikant, speciaal voor 



12 jaargang 45 nummer 1089

dit concert gemaakt, met prachtig resultaat.
Witte Kerkje
Dit Amateurconcert wordt weer ‘gewoon’, maar dat betekent 
eigenlijk heel speciaal, een belevenis voor zowel deelnemers als 
publiek.
Het Witte Kerkje in Terheijden staat bekend om de warme en 
intieme sfeer en geweldige akoestiek. Je muziek zal daar veel 
beter klinken dan in je studieruimte en je inspireren om beter 
te spelen of te zingen dan ooit. En het publiek levert daar zeker 
ook een bijdrage aan.

Aanmelden
Zing of speel je graag, op wat voor instrument dan ook, solo 
of in een ensemble, meld je dan snel aan voordat het vol is! De 
zang- / speeltijd waarvoor je je kunt opgeven is tussen de 3 en 
10 minuten.

Inschrijven kan door een mail te sturen. In de mail: 
- Naam / namen van de deelnemers.
- Welk instrument of zang.
- Als je al weet wat je gaat spelen of zingen graag de titels en 
de precieze tijdsduur. Moet je nog een keuze maken dan de ge-
schatte speelduur.  Voor ons is de tijdsduur belangrijk. We weten 
dan wanneer we geen aanmeldingen meer kunnen accepteren.
- E-mailadres contactpersoon.
- Telefoonnummer.
Toegang
De toegang voor het concert zal gratis zijn. Een donatie als bij-
drage in de onkosten na afloop is natuurlijk zeer welkom. 
Informatie
Wil je voortaan informatie over onze amateurconcerten en 
theeconcerten per e-mail ontvangen? Laat ons dat dan weten.
Als deelnemer aan het amateurconcert kun je je aanmelden bij 
de Stichting Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden via e-mail: 
theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl of telefoon: 076 5931177 
(Agaath).
Locatie:  Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, 4844 CA Terheijden.
Tijdstip:  Zondag 9 oktober 2022, 15.30 uur.

DE ENERGIEBROUWERIJ GAAT IN 
BEDRIJF!

Zaterdag 17 september gaat 
de Energiebrouwerij in bedrijf! 
We hangen deze dag de slingers 
op en zetten de deuren van de 

Amateurconcert 15 sept. 2019. Foto: Marcel Raafs.
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brouwerij aan de Schansstraat 17 speciaal voor jou open. 
Tussen 10.00 en 15.00 uur kun je met eigen ogen zien hoe de 
eerste Traaise warmte wordt gemaakt. Om 13.00 uur verwelko-
men we wethouder Jürgen Vissers van de gemeente Drimmelen 
voor het officiële moment van deze dag.  In de week van 19 sep-
tember gaat de warmte naar het dorp en sluiten we de eerste 
huizen aan.
Kom je 17 september langs?  Aanmelden is niet nodig.

SAMEN IN SEPTEMBER EN OKTOBER

Agenda september
2   Samen aan Tafel.
5   Een goed gesprek.
9   Een goed gesprek. Ochtendgroep.
15 Inspiratieavond - Boekbespreking ‘Een onge-
woon gesprek met God’.
28  Een goed gesprek.  Jongeren tussen 16 en 26 (ongeveer).
Agenda oktober
3   Een goed gesprek.
6  Inspiratieavond - Boekbespreking ‘Een ongewoon gesprek 
met God’.
7    Samen aan Tafel.
14  Een goed gesprek. Ochtendgroep.
19  Een goed gesprek.  Jongeren tussen 16 en 26 (ongeveer).
Locatie:  het Witte Kerkje,  zijingang.
Tijdstip: van 19.30 tot 21.30 uur, ochtendgroep 9.30 tot 11.30 
uur.  Samen aan Tafel 17.30 - 20.00 uur.
Kosten: alles op basis van vrijwillige donatie naar draagkracht. 
Samen aan  Tafel € 6,- bijdrage kosten maaltijd.
Meer informatie:  www.sameninhetwittekerkje.nl of 06 
52046806 (Edwin Vonk)

RONDOM DE TOREN 

Breng jouw stem uit en steun Rond-
om de Toren!
Rabobank draagt het verenigingsle-
ven in de regio een warm hart toe. 
Daarom organiseert zij Rabobank 

Clubsupport speciaal voor verenigingen en stichtingen. Ook 

Rondom de Toren doet mee. T/m 27 september  mogen leden 
van Rabobank Breda  Amerstreek vijf stemmen uitbrengen op hun 
favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke 
stem is geld waard! Rondom de Toren ontvangt het aantal op 
ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard 
is. Rondom de Toren doet mee omdat wij iedere bijdrage goed 
kunnen gebruiken voor de instandhouding van het blad. 
Bedankt voor jouw steun!

HEEMKUNDEKRING DE  VLASSELT

De verkiezingen staan weer voor de deur. 
Hoezo? Die zijn toch pas geweest. Dat klopt 
ja, voor de politiek. Maar nu hebben we het 
over de Rabo ClubSupport. De verschillen 
tussen politiek stemmen en Rabo ClubSup-
port zijn wel opvallend. Als je lid bent van de 
Rabo mag je al vanaf 12 jaar stemmen. Je mag 
niet 1 maar zelfs 3 stemmen uitbrengen. Je 
hoeft er niet voor naar een stemlokaal maar 
stemt via de Rabo app. En je hebt een zee 
van tijd om te stemmen tussen 5 en 27 september 2022. 
Tot dan heeft u de tijd om uw keuzes al te overwegen, maar 
zonder stemwijzer. Wij zouden het zeer waarderen als u uw 
stem (ook) dit jaar uitbrengt op Heemkundekring De Vlasselt.  
Alvast bedankt.

JEU DE BOULESVERENIGING 
BOULEVAART

Iedereen die mag stemmen in 
de Rabo ClubSupport actie 
heeft wel een club of vereni-
ging waar het hart naar uit 
gaat. Maar misschien blijft er 
nog een stem over voor een 
‘zwevende’ vereniging. Die vereniging willen wij graag zijn en wij 
zouden het heel fijn vinden als uw stem aan ons gegeven wordt. 
In 2023 bestaan wij 40 jaar en zou het niet mooi zijn een extra 
aanvulling op de clubkas te krijgen om dit jubileum op gepaste 
wijze te vieren.
Alvast bedankt!

YOGA  TERHEIJDEN

De zomervakantie zit er voor de meeste 
mensen weer op. Na een tijd van ont-
spannen, relaxen en andere dingen doen 
dan gewoonlijk gaan we weer een beet-
je over tot de orde van de dag. Daarbij 
hoort ook weer aandacht voor lichaam 
en geest in de vorm van bijvoorbeeld 
yoga. De Rabobank is zich bewust van 
het belang van clubs en verenigingen en 
ondersteunt deze financieel.
Iedereen die lid is van de Rabobank en de Yogavereniging een 
warm hart toedraagt vragen wij om een stem uit te brengen 
tussen 5 en 27 september op de Yogavereniging Terheijden.
Bent u lid of geen lid van de Rabobank maar geïnteresseerd om 
kennis te maken met de yoga dan bent u uiteraard van harte 
welkom om vrijblijvend eens een proefles te volgen. Alle infor-
matie kunt u vinden op www.yogaterheijden.nl. Ook voor het 
aanvragen van een proefles kunt u op onze site terecht of stuur 
uw vraag naar anneke.stuyt@ziggo.nl.

CLUBSUPPORT

Energiehuis en Energiebrouwerij aan de Schansstraat
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SPRAAKVERMAAK 

Natuurlijk doet Spraakvermaak mee aan 
Rabo ClubSupport. Als lid van Rabobank 
Amerstreek kunt u t/m dinsdag 27 septem-
ber stemmen op Spraakvermaak. Hoe meer 
stemmen we krijgen, des te meer geld we via 
ClubSupport ontvangen. 
Met deze bijdrage kunnen we de entreeprijs 
van ons zondagmiddagcafé laag houden. In de periode oktober 
t/m maart proberen we op de 2e zondag van de maand tel-
kens weer spraakmakende gasten naar Terheijden te halen. De 
Gouden Leeuw,  Raadhuisstraat 13,  is onze vertrouwde thuis-
basis.  We besteden de Rabo-bijdrage vnl. aan de technische kant 
van het programma om een zo optimaal mogelijke kwaliteit van 
licht, beeld en geluid te realiseren in de zaal en via de livestream. 
U ontvangt van Rabobank de stemkaart per post. 
Zondag 9 oktober starten we met seizoen 16,  aflevering 93. 
De 100e editie is in zicht! 
Wetenschapsjournalist/programmamaker Anna Gimbrère (foto 
René Schotanus) was in de slotaflevering van seizoen 15 (zon-
dag 13 maart) gast 
aan tafel. In het 
gastenboek schreef 
ze: “Wat een mooi 
concept, Spraak-
vermaak. Bijzonder 
om te zien dat een 
grote groep vrijwil-
ligers de gemeen-
schap zo weet te 
verbinden! Leuk 
om gast te mogen 
zijn.”

DE OUDE  WEG NAAR BREDA

De Bredaseweg begint bij de splitsing van de Hoofdstraat en 
de Bergen en bestaat al 2 eeuwen. Maar voor die tijd kon men, 
naast de trekschuit over de Mark, alleen door de Bergen en de 
Hartel naar de stad.  Als benaming werd toen ook al Breda-
sche Weg gebruikt. In Breda ligt nog een stukje van deze oude 
weg:  de Oude Baan. 
Het was in die tijd een belangrijke weg en werd in officiële stuk-
ken gemeene weg No. 7 (algemene, openbare) en grooten 
weg No. 7 genoemd. In de Nederlandsche Staats-courant van 
15 maart 1817 werd de aanbesteding voor het jaarlijkse on-
derhoud van “den grooten weg no. 7” bekendgemaakt. Dat was 
vanaf het “veerhoofd van de Lage Zwaluwe”, door de dorpen 
Lage en Hooge Zwaluwe, Wagenberg,  Terheijden en Teteringen 
tot aan “de vesting Breda”. De voormalige gemeente Teteringen 
grensde toen nog aan de Mark. In 1820-1821 is vanaf het begin 
van de Bergen, als een soort afslag, een totaal nieuwe weg naar 
Breda aangelegd met de naam Groote weg der 1e klasse no. 7.
De oude weg naar Breda ging over de hoge rivierduinen van de 
Bergen. Vervolgens door de Hartel, ook “de Hertelsche Bergen” 
genoemd. Dan moest de vliet tussen de Mark en de Lage Vucht-
polder worden overgestoken over de Hooge Brug. Die brug 
lag over het zogenaamde Calooise Gat, toen nog een turfvaart. In 
de middeleeuwen moest men daar nog door het water lopen en 
was er sprake van een voorde. Bij hoog water zal dat problemen 

EN  TOEN GEBEURDE....
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hebben gegeven, want vanaf 1357 was daar een Hooge Brug.  
Toen Terheijden in 1400 van Breda toestemming had gekregen 
om een kerkje te bouwen, werden de Terheijdenaren verplicht om 
“die hoge brugge, dair die vaert doergaet” te onderhouden. Vanuit 
de stad werd de weg naar Terheijden aanvankelijk Heystraet ge-
noemd en vanaf omstreeks 1600 Terheydense wegh. Restanten 
van deze oude weg zijn dus de Bergen en de Hartelweg en in 
Breda is dat de Oude Baan. 

En via de Oude Baan kwam men bij de stadspoort. Breda was 
in de late middeleeuwen omgeven door een stadsmuur met drie 
poorten. Dit is te zien op een heel oude plattegrond van de toen 
nog kleine stad. En ook op een tekening van omstreeks 1500 
is een stadspoort met een brug te zien. Later werd de muur 
vervangen door een royale schansvormige omwalling en was de 
stad groter geworden. 

Vanuit  Terheijden kwam  men in de stad door de oude 
stadspoort, die de “Gasthuys Eyndsche Poort” werd genoemd. 
Later was de ingang vanaf Terheijden bij de “Bossche-poort”, 
daar is nu de Korte Boschstraat. De stadspoorten werden 150 
jaar geleden gesloopt en daarvan zijn enkele foto’s bewaard ge-
bleven in het Stadsarchief van Breda. 
Johan van der Made

ACTIVITEITEN  VERENIGING  VAN 
SENIOREN  TERHEIJDEN
In juni 2022 hebben we een reisje gemaakt naar de Historische 
Driehoek in Noord-Holland.
Om 8.00 uur vertrokken we met de bus vanuit de Raadhuis-
straat naar Enkhuizen. Hier aangekomen stapten we op de boot 

naar Medemblik over het IJssel-
meer en kregen tijdens de vaart 2 
kopjes koffie/thee met appelgebak.  
Vanuit het schip hadden we een 
prachtig uitzicht op de kust.
Bij aankomst in Medemblik gingen 

we genieten van een lunch en hadden we nog even tijd om de 
oude binnenstad te bekijken, maar om 13.20 uur vertrokken 
we met de stoomtram naar Hoorn. Tijdens de rit hebben we 
genoten van het West-Friese landschap dat gekenmerkt wordt 
door stolpboerderijen.

Aangekomen in Hoorn hebben we gekeken naar de vele monu-
mentale panden, prachtige grachten van de rijke VOC historie. 
We verlieten Hoorn aan het einde van de middag en we onder-
braken onze thuisreis voor een heerlijk diner om deze dag goed 
mee af te sluiten.
In juli was er een hilarische middag georganiseerd met het op-
treden van het Duo Frappant. De zaal was door vrijwilligers 
voorzien van tafelkleedjes met een bloemetje erop, vlaggetjes, 
een ballonnenboog etc. etc. 
Het optreden van het hilari-
sche Duo Frappant bestond 
uit liedjes, een spelshow 
waarin formidabele prijzen 
te winnen waren. Dit alles 
op een interactieve manier. 
Je moest dus goed opletten, 
puzzelen en vooral genieten.
Daarnaast werd er van alle 
prijswinnaars een foto ge-
maakt tezamen met het duo 
Frappant in een gouden om-
lijsting. Buiten de show om 
werden we ook verrast met 
leuke dingen en momenten.
Na deze middag konden we nog genieten van een heerlijk 3 
gangendiner verzorgd door de keuken van De Gouden Leeuw.
We kijken uit naar het volgende optreden van het formidabele 
Duo Frappant dat de Kerstshow voor ons gaat organiseren.
Hieraan voorafgaand gaan we ook nog een bowlingwedstrijd or-
ganiseren met natuurlijk een diner na afloop. 
Zoals gebruikelijk gaan ook al onze normale activiteiten van 
september tot eind december weer door.

FOCUS ON EDUCATION 20 JAAR OP DE 
BRES VOOR KANSARME KINDEREN

Op 26 augustus jl. was het precies 20 jaar 
geleden dat Jacques en Marijke den Ridder 
bij notaris Geerse de oprichtingsakte van 
Stichting Focus on Education hebben on-
dertekend.

De stichting had en heeft nog steeds tot doel om kansarme kin-
deren in derdewereldlanden financieel te ondersteunen op edu-

TERUGBLIKKEN
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catief gebied. Deze kinderen ook de kans geven om net als onze 
kinderen passend onderwijs te kunnen volgen in vaak afgelegen 
gebieden in landen als India, Nepal, Sri Lanka, Congo en Rwanda. 
Dit doen we door het laten bouwen van scholen, het aanbieden 
van gratis onderwijs en gratis leermiddelen. Immers, ieder kind 
waar dan ook, moet dezelfde kansen krijgen als onze kinderen 
om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen en hierdoor een be-
tere toekomst te krijgen dan hun veelal arme ouders. 
Ons eerste, kleine schoolproject was 20 jaar geleden in een 
Srilankaanse
vrouwengevan-
genis. Daar za-
ten gedetineer-
de moeders 
opgesloten met 
kleine kinderen 
in grote barak-
ken. De vaders 
en de familie 
wilden of kon-
den niet voor 
de kinderen 
zorgen. Kleine kinderen in donkere barakken, de gehele dag! 
Wij zorgden ervoor dat er een klein kleuterschooltje gebouwd 
kon worden binnen het gevangeniscomplex. De kinderen kon-
den weer een aantal uren per dag kind zijn!  Wij waren 20 jaar 
geleden bij de opening.  Wat een feest voor die kinderen.
Bovenstaande foto is van ons bezoek aan deze kleuterschool in 
de Welikada gevangenis.

Ook van ons Educatief Project voor Dalitmeisjes in Sarnath, In-
dia, dat we al meer dan 10 jaar ondersteunen ontvingen we 
bijgaande foto ter gelegenheid van ons 20-jarig jubileum.
Voor een overzicht van onze onderwijsprojecten zie www.focus
oneducation.nl  en   www.facebook.com/stichtingfocusoneduca
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tion.
Dit werk, kinderen onderwijsmogelijkheden bieden, doen we nu 
al 20 jaar met veel inzet en vaak mooie resultaten. En natuur-
lijk dankzij de steun van alle donateurs in de afgelopen jaren. 
Hierdoor kunnen wij voor al die kansarme kinderen de wereld 
een stukje mooier maken. Of zoals Nelson Mandela, de grote 
Zuid-Afrikaanse voorvechter van gelijkheid,  het ooit heeft gezegd: 
“Education is the most powerful weapon which you can use to 
change the world”. 
Namens bestuur Stichting Focus on Education, 
Jacques en Marijke den Ridder

GEVONDEN

Onze kinderen Vince en Zara 
hebben op woensdag 24 augus-
tus deze broche gevonden ter 
hoogte van de kapperssalon Lia.
Af te halen bij Raadhuisstraat 75.

         
BUDDY WORDEN BIJ  SWO?
Wil je wat betekenen voor mensen? 

Er zijn heel veel bewoners in Drimmelen voor wie het leven 
(tijdelijk of langere tijd) niet zo gemakkelijk is. Zij hebben vaak 
behoefte aan wat extra steun, hulp of gezelschap. Deze steun 
wordt door meer dan 80 vrijwilligers van SWO met veel plezier 
gegeven. Bewoners zijn hier erg blij mee. 
Wil je ook iets betekenen voor een ander? 
Er zijn verschillende vragen vanuit bewoners: 
• Gezelschap: gewoon een kopje koffie.
• Iemand om mee te kunnen kletsen: van de gewone dagelijkse 
dingetjes tot en met een goed gesprek.
• Mensen willen graag even naar buiten.
• Samen een spelletje doen.
• Even de ‘oppas’ zijn voor de partner zodat de mantelzorger 
ook even de deur uit kan.
• Boodschappen doen voor mensen die dit zelf niet meer zo 
goed kunnen.
• Enz.
SWO heeft ook nog veel andere soorten vrijwilligerswerk.
Neem contact op via mantelzorg@swodrimmelen.nl of 0162  
451894.

KLEDINGINZAMELINGSACTIE 
TERHEIJDEN

Ook dit jaar is er weer de kledinginzame-
lingsactie van Sam’s Kledingactie voor Cor-
daid Mensen in Nood. 
Deze is in Terheijden van 12 t/m 17 sep-
tember 2022. 
‘Vrouwen van Nu’ in Terheijden heeft 2 
adressen waar u uw gebruikte kleding en 

schoeisel in kunt leveren in gesloten plastic zakken: Hoofd-
straat 161 en Klaverbeemd 18. 
Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel is er meer geld be-
schikbaar voor  schoolspullen voor de kinderen in Oeganda. 

Hartelijk dank voor uw dona-
tie!
Namens Vrouwen van Nu  Terheij-
den

OPROEP:  MELD  JE  AAN  VOOR DE 
HOOGWATERBRIGADE!
Wat gaat er met ons pittoreske haventje in Terheijden 
gebeuren?

Het Waterschap heeft plannen gemaakt om 
Terheijden te beschermen tegen toekomstige 
overstromingen. 
Dat is natuurlijk belangrijk, maar het huidige 
plan is echt super lelijk! Er komt een L-wand 
van 80 centimeter hoog op 3 meter vanaf de 
kadewand.
Toeristisch Traaie heeft gepleit voor een demontabele kering 
langs de kade. Een demontabele waterkering bestaat, heel sim-
pel gezegd, uit een aantal palen in de grond waar,  bij dreiging 
van hoog water, schotbalken in kunnen worden geplaatst die het 
water tegen houden. Elders in het land zijn deze keringen al in 
gebruik en ze worden opgezet door vrijwilligers uit de betref-
fende stad of dorp.
Waterschap De Brabantse Delta denkt blijkbaar dat dit hier niet 
kan. Zij vinden een demontabele kering ‘te kwetsbaar’, omdat 
de opslag van materiaal en de inzet van vrijwilligers risico’s met 
zich meebrengt. 

Wij zijn van mening dat we een demontabele kering kunnen 
opslaan in de Bierkelder bij het Veerhuys en verder dat we in 
Terheijden een hoogwaterbrigade van vrijwilligers kunnen op-
richten die deze demontabele kering, als het waterpeil gaat stij-
gen, supersnel kan opzetten. 
Toeristisch  Traaie gaat tegen de plannen van het Waterschap 
in beroep bij de Raad van State. Wil je ons steunen? Stuur ons 
dan een e-mail (info@toeristischtraaie.nl), waarin je je aanmeldt 
voor de Hoogwaterbrigade.  Wij sturen ons beroepsschrift 
aan de Raad van State en zullen het aantal vrijwilligers voor de 
Hoogwaterbrigade daar in opnemen.
Het bestuur van Stichting  Toeristisch  Traaie

COLLECTEWEEK BRANDWONDEN-
STICHTING IN  WAGENBERG
Geef om een littekenvrije toekomst.

Het belangrijkste moment 
van het jaar voor de Brand-
wondenstichting is ongetwij-
feld in oktober. Want dan is 
het van 9 tot en met 15 
oktober collecteweek. Bij 

voordeuren van Groningen tot Limburg klinkt die week de 
vraag: ‘Hebt u nog wat over voor de Brandwonden Stichting?’ 
En dan komt het erop aan. Want de Brandwondenstichting ont-
vangt geen overheidssubsidie en is grotendeels afhankelijk van 

OPROEPEN
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de inkomsten uit de collecte. 
Helpt u mee in Wagenberg?
Ook in Wagenberg wordt de collecte gelopen. U als inwoner 
van Wagenberg kunt op twee manieren helpen. De eerste is het 
makkelijkste. U geeft een kleine bijdrage aan de collectant als 
hij aanbelt. De tweede vergt wat meer moeite, maar levert u 
ook wat op. U kunt zich aanmelden als collectant. U loopt dan 
enkele uurtjes door uw wijk en vraagt uw dorpsgenoten om een 
bijdrage. Zo loopt u die overtollige vakantiekilootjes er weer af 
en komt u ook nog in contact met uw dorpsgenoten. 
Collectanten zijn in Wagenberg hard nodig dit jaar! Enkele vaste 
collectanten hebben aangegeven niet meer te kunnen helpen 
met de collecte. De collecte is nog steeds nodig, zoals u hieron-
der kunt lezen. Heeft u nog enkele uurtjes over en wilt u zich 
inzetten voor deze collecte? Neem dan contact op met Betty 
van Gils. Zij is de lokale organisator van de collecte. Mail naar 
fmvangils@hotmail.com of bel naar 076 5933842. Meld u aan 
voor eind september. 
Over de Brandwonden Stichting 
Jaarlijks worden duizenden mensen in het ziekenhuis opgeno-
men met tweede- en derdegraads brandwonden. Ze bezorgen 
hen talloze operaties, pijnlijke verbandwisselingen en littekens. 
En eenmaal weer thuis moeten ze zich driedubbel in de maat-
schappij bewijzen. 
De Brandwonden Stichting helpt mensen met brandwonden. 
Kort na het ongeval, maar ook later in de dagelijkse strijd tegen 
de littekens. Ze financieren wetenschappelijk onderzoek, onder-
steunen artsen en verplegend personeel, zetten campagnes in 
om brandwonden te voorkomen en helpen slachtoffers sterker 
en weerbaarder te worden. Meer informatie over projecten van 
de organisatie, het voorkomen van brandwonden en voorlich-
tingen, vindt u op www.brandwondenstichting.nl. 

WIJ ZOEKEN SPORTFOTO’S

Beste sportliefhebbers. 
Heeft u in een oude schoenendoos of in 
een fotoalbum of op een geheugenkaart/me-
morystick of misschien zelfs “in the cloud” of 
waar dan ook kampioensfoto’s van uw sport, 
waar u (bijna) niet meer naar omkijkt? Wij 
zijn er blij mee. Voetbal, handbal, volleybal, 
korfbal, gymnastiek, wielrennen, judo, schie-
ten, welke sport dan ook uit Wagenberg of 
Terheijden of Langeweg.

Geen kampioen, voor uw gevoel wel,  maar toch een leuke team-
foto of sportfoto, ook goed.  Wij willen graag deze foto’s op de 
website van Heemkundekring De Vlasselt zetten. Als u dan ook 
nog weet te vertellen wanneer en wie er allemaal vereeuwigd 
zijn, zou dat helemaal prima zijn.
Als u dus uw sportieve momenten wilt delen, neem dan con-
tact op met secretariaat@devlasselt.nl of bel Johan Bax 076 
5934770.
Ed Oud

NIET WEGGOOIEN – WORDT OPGEHAALD! 
Donateursactie Harmonie OVU ook dit jaar ‘old-school’

Niet weggooien, wordt opgehaald! Dat is, evenals de afgelopen 
jaren, de tekst die de inwoners van Wagenberg een dezer dagen 
zullen aantreffen op een envelop in hun brievenbus. Een envelop 
met een flyer van Harmonie OVU. Dit omdat onze leden zich 
jaarlijks rond deze tijd bij u aan de deur melden met de vraag 
of u voor het komende jaar weer donateur OVU wilt worden 

of blijven. Natuurlijk hopen we van harte dat u ons ook dit jaar 
weer wilt steunen. Want juist in deze tijd hebben we uw steun 
hard nodig.
Old-School? 
Ja zeker, Old-School of wel, in 
goed Nederlands: op de ouder-
wetse manier. We komen als het 
ware met een “zakje” bij u aan 
de deur zoals u dat wellicht nog 
kent van collectes vroeger. In verband met corona was u de 
laatste jaren al bekend met een andere praktische invulling van 
onze donateursactie dan u voorheen gewend was. U kreeg een 
envelop in de bus die een week later weer werd opgehaald. Dit 
omdat het praatje aan de deur, het fysiek overhandigen van de 
steunbon en het aannemen van uw bijdrage toen moest worden 
vermeden. Nou dat praatje aan de deur dat kan echt wel weer 
hoor maar onze ervaring is dat zowel u als onze leden deze ‘old-
school’ methode best wel prettig vinden. Nou waarom zouden 
we daar dan niet gewoon mee doorgaan? Kortom, u krijgt onze 
envelop  weer in de bus en we komen die een week later weer 
bij u ophalen. In de envelop treft u uw steunbon aan voor het 
komende jaar. Die is zoals altijd voor u. Een bewijs van goed 
gedrag zullen we gekscherend maar zeggen. Natuurlijk mag u de 
bon ook ingevuld in de envelop doen bij uw bijdrage.  Al jaren 
hanteren we een standaardbedrag van € 3,50 waarmee u het 

komende jaar weer donateur OVU bent. Natuurlijk, (iets) meer 
mag altijd maar ook met minder zijn we blij want alles telt. 
We hopen van harte dat u ons ook dit jaar weer wilt steunen 
want juist in deze tijd hebben we uw steun hard nodig. Zo komt 
er met ingang van volgend jaar voor ons helaas een einde aan 
het ophalen van oud papier en dus daarmee aan de mogelijkheid 
om op die manier de clubkas aan te vullen. Uw steun is daarom 
dus extra welkom. Graag brengen we ook de Rabo ClubSupport 
2022-actie onder uw aandacht die binnenkort weer van start 
gaat en waarbij leden van de Rabobank hun stem ook op Har-
monie OVU Wagenberg kunnen uitbrengen. 
De komende tijd ziet u onze leden bij u aan huis verschij-
nen en hopen wij uw bijdrage in ontvangst te mogen nemen. 
Als u ons weer steunt dan blijft er muziek in ons dorp zitten. 
Alvast onze welgemeende dank namens alle leden en het  be-
stuur van Harmonie OVU

KINDERACTIVITEITEN BIJ  THEEK 5 

We starten het nieuwe jaar weer met superleuke activiteiten 
voor diverse leeftijden. Lees je even mee? 

VAN  ALLES  WAT
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Kom langs en geniet van mooie 
momenten bij Theek 5.
Mini–Theek voor kinderen 
van 0 – 2 jaar
Na de zomervakantie orga-

niseren we weer tweemaandelijks een Mini-Theek, elke keer 
met een ander leuk thema. De eerstvolgende Mini-Theek is op 
woensdag 21 september van 10.30 tot 11.15 uur met het 
thema  ‘Raad eens hoeveel ik van je hou’.
Ontdek hoe je met spelletjes, liedjes en boekjes, veel plezier 
beleeft samen met je kind.  We geven allerlei tips en je kunt 
ervaringen uitwisselen met andere (groot)ouders en verzorgers. 
De Mini-Theek is in het bijzonder geschikt voor de allerjongste 
kinderen die nog niet kunnen lopen. Loopt jouw kindje al? Kom 
dan een keer naar Voorleespret.  Voor exacte data en aanmel-
den, kijk even op www.theek5.nl/activiteiten.
Voorleespret voor kinderen van 2 – 4 jaar 
Iedere laatste woensdag van de maand is er weer Voorleespret 
bij Theek 5 Made.  Van 10.30 tot 11.00 uur wordt er voorgelezen 
aan kinderen tussen 2 en 4 jaar. Elke maand vertellen we een 
ander verhaal. Soms iets grappigs, een volgende keer misschien 
wel iets spannends of over een thema zoals de winter of vakan-
tie. Vaak doen we ook iets leuks tijdens Voorleespret. Zo is het 
steeds weer een verrassend en leuk moment voor de kinderen 
en hun (groot)ouders of begeleiders. 
Jullie zijn van harte welkom om te komen luisteren naar een 
mooi verhaal. 
Poppentheater en creatieve activiteiten voor kinderen 
van 3 - 12 jaar 
Houdt onze website en nieuwsbrief in de gaten want tijdens de 
Kinderboekenweek zijn er een paar pareltjes van activiteiten en 
een prachtige theatervoorstelling bij Theek 5 Made. Alles sluit 

natuurlijk aan bij het Kinderboekenweekthema  ‘Gi-ga-groen’!
Creatieve workshops voor kinderen van 4 t/m 8 jaar
Woensdagmiddag 5 oktober zijn er creatieve workshops 
voor kinderen van 4 t/m 8 jaar en van 8 t/m 12 jaar. Meer infor-
matie over deze superleuke natuur- en recycle-workshops vind 
je op onze website. Inschrijven voor deze workshops kan enkel 
vanaf 28 september om 14.30 uur via www.sjorssportief.nl.
Theater Spelenderhand
Zondag 9 oktober om 14.00 uur komt Theater Spelender-
hand naar Theek 5 Made met de prachtige poppentheatervoor-
stelling ‘De SlurkSlokOp Machine’. Deze voorstelling is voor 
kinderen van 4 t/m 8 jaar en hun (groot)ouders of begeleiders. 
Het verhaal vertelt over Max die op onderzoek uitgaat als er 
in het bos bomen dood gaan.  Hij komt er achter dat Berend 
Bulderbaas de bomen leeg zuigt met 
de SlurkSlokOp Machine om in zijn 
fabriek spuitbussen te kunnen vullen 
met frisse boslucht. Gaat het Max luk-
ken om Berend Bulderbaas te stoppen?  
Meer informatie en inschrijven gaat via 
onze website.
Zaterdag 15 oktober om 14.00 uur 
lanceren we de live Zoom theater-
voorstelling ‘PLASTIC SOEP? Wat een 
troep?’.  Kinderen van 3 t/m 8 beleven 
jaar beleven samen met buikspreekster 
Lydia een vrolijk en fantasievol avon-
tuur en virtuele reis naar oceanen, schat-eilanden en een heuse 
zeemeerminnen-baai... Meer informatie en inschrijven gaat via 
onze website.
Voorleespret en de Mini-Theek zijn gratis. 
De activiteiten tijdens de Kinderboekenweek zijn gedeeltelijk 

1. Roy Sieberichs, 2. Frans Snoeren, 
3. Elly Bloemendaal, 4. Diana de Jager, 

5. Cor Franken, 6. Susan de Smit, 
7. Toos van Boxsel, 

8. Peter Couweleers, 
9. Anita Dudok, 10. Henny Segeren, 

11. Amanda
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gratis of tegen een hele kleine onkostenvergoeding.
Aanmelden voor de activiteiten is i.v.m. een beperkt aantal 
plaatsen verplicht. Voor meer informatie en aanmelden ga naar 
www.theek5.nl/activiteiten.

DEELKASTJES
Voor mensen in stille armoede

Beste mensen,
In april heb ik d.m.v. crowdfunding geld  ingezameld voor 4 deel-
kastjes,  zie  www.doneerdoel.nl/actie/4089/buurtkastje-made-
terheijden-en-wagenberg-voor-mensen-in-stille-armoede.
In een deelkastje plaats je houdbare levens- en verzorgingsmid-
delen die je kunt missen. Mensen die het (even) nodig hebben, 
kunnen dit gratis uit het deelkastje pakken. Je kent het misschien 
wel van de boeken. Het werkt hetzelfde,  maar dan voor bood-
schappen.
De deelkastjes zijn gemaakt op een sociale werkplaats via stich-
ting SoGoed,  voor meer informatie: www.stichtingsogoed.nl. 
In juli zijn er 3 deelkastjes opgehangen. Deze hangen in:
Made:  Aan de pastorie van de Sint-Bernarduskerk aan de Kerk-
straat.
Terheijden:  Aan de Sint Antonius Abtkerk (tegenover de Lidl).
Wagenberg:  Aan de Gummaruskerk aan de Dorpstraat 56.
Het vierde kastje zal worden geplaatst in Zevenbergen.
Stap 1 was geld inzamelen. Stap 2: de deelkastjes ophangen. Nu 
stap 3: om het aan zoveel mogelijk mensen te laten we-
ten zodat ze gevuld blijven. Maar vooral dat mensen die het 
nodig hebben ervan weten. 

HET PRAATPUNT IN  TERHEIJDEN GAAT 
WEER  VAN START! 

Na een succesvolle editie afgelopen zomer gaat het Praatpunt 
in de bibliotheek van Terheijden weer starten op woensdag 7 
september van 10.00 tot 11.30 uur. 
Wil je graag de Nederlandse taal oefenen? Of ken je iemand die 
de Nederlandse taal aan het leren is? Dan is het Praatpunt een 
perfecte plek om te oefenen.
Waarom Nederlands oefenen?

Voor anderstaligen kan het Nederlands een moei-
lijk te leren taal zijn. Het Nederlands oefenen is 
dan ook heel belangrijk. Naast de taal oefenen op 
papier, via een app of de computer is het ook be-
langrijk om de taal te leren middels praten. In het 
Praatpunt kunnen mensen de Nederlandse taal 
oefenen in een gezellige en informele sfeer door 
met elkaar te kletsen over lokale en alledaagse 
onderwerpen. Denk hierbij aan eten, televisiepro-

gramma’s, actuele onderwerpen, cultuur, en nog veel meer. 
Wekelijks kletsen

Het Praatpunt zal vanaf 7 september wekelijks haar deuren ope-
nen op de woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur in 
de bibliotheek van Terheijden, Polderstraat 108. Iedereen vanaf 
18 jaar is van harte welkom om onder begeleiding van ervaren 
taalvrijwilligers te komen praten over alledaagse onderwerpen. 
Meedoen is gratis en je hoeft je vooraf niet aan te melden. 

Dus ben je de Nederlandse taal aan het leren en wil je graag oe-
fenen? Of ken je iemand die de Nederlandse taal aan het leren 
is? Aarzel niet en kom langs bij het Praatpunt. Leer de Neder-
landse taal en elkaar kennen onder genot van een kopje koffie 
of thee! 
Meer weten? 
Kijk voor meer informatie op onze website www.theek5.nl of 
kom langs in een van onze vestigingen; onze medewerkers infor-
meren je graag.
Tot ziens bij Theek 5!
 
BEPAAL JE EIGEN KOERS!

We streven allemaal naar geluk en willen succesvol zijn in wat 
we doen. Zowel in werk als privé.
Maar hoe komt het dat het soms toch “niet goed voelt”? Dat de 
balans ontbreekt? En wat zijn dan de vijf concrete stappen die je 
helpen niet alleen jouw persoonlijke koers te bepalen, maar om 
ook echt voortgang te boeken? En wat kunnen we, vreemd ge-
noeg, daarbij leren van Albert Einstein?
In de cursus “Bepaal je eigen koers” 
laat ik je een eenvoudig maar krachtig 
model zien om richting te geven aan 
jouw werk- en privéleven. Inclusief 
concrete stappen en praktische in-
structies. 
En aan het einde van de cursus heb jij 
jouw persoonlijke plan, waar je direct 
mee aan de slag kunt.
Door jouw plan wordt het makkelijker om de juiste keuzes te 
maken. Je stapt sneller en met meer vertrouwen uit je comfort-
zone. En je bent in staat om betere en diepgaandere banden met 
anderen aan te gaan.
Over deze cursus:
* We starten eind september.
* Het betreft 5 avonden van 2 uur per sessie.
* De sessie worden gehouden in Buurthuis De Cour in Terheij-
den.
* Tussen de sessies zitten steeds twee weken waarin je zelf aan 
de slag gaat.
* De gehele opbrengst komt ten goede aan De Cour.
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, stuur dan een mail naar 
BepaalJeEigenKoers@gmail.com.
Tot ziens op de eerste avond!
Roland Huijbregts
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HET  WMO-PLATFORM DRIMMELEN
Nieuws uit het overleg

Het Wmo-Platform Drimme-
len adviseert het college van 
burgemeester en wethouders 
over het beleid rond de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In de bijeenkomst van 
augustus werden o.a. de volgende zaken besproken:
Cliëntervaringsonderzoek Wmo
Door een onderzoek over de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (Wmo) wil de gemeente achterhalen waar de dienst-
verlening mogelijk verbeterd kan worden. De vragenlijst is 
verstuurd aan de inwoners die in 2021 een aanvraag voor on-
dersteuning hadden gedaan en aan mensen die al langere tijd 
gebruik maken van een Wmo-voorziening. Over het algemeen 
is men tevreden over de ondersteuning. Het Platform vindt 
het jammer dat de vragen alleen schriftelijk te beantwoorden 
waren. Dit kan voor een aantal cliënten een probleem zijn. 
Asielopvang
Het kabinet werkt aan een opvangmodel met evenwichtige 
spreiding over het land, zo staat in de brief van de staatssecre-
taris. Het lukt al langere tijd niet om voldoende asielopvang te 
realiseren. Dat komt mede doordat niet alle gemeenten bereid 
zijn mee te werken aan asielopvang. Het Wmo-Platform ver-
baast zich over de stilte binnen het gemeentebestuur over dit 
onderwerp in onze gemeente. Is dit geen onderwerp om over 
mee te denken?, vroeg het Platform.
Wmo-Voorspelmodel
Het model voorspelt het aantal Wmo-gebruikers per onder-
werp. Deze informatie geeft inzicht in de ontwikkeling van het 
gebruik van de Wmo en geeft informatie over te verwachten 
inkoop en financiën. Er is gekeken naar de financiële welvaart, 
de opleiding en het arbeidsverleden van huishoudens. Opvallend 
is bv. dat er voor het gebruik van huishoudelijke hulp en onder-
steuning een stijging van 40% wordt verwacht binnen 4 jaar. 
Per dorp zijn er verschillen in de verwachtingen.
Wonen
De laatste jaren gaat het in ons land veel over de vergrijzing 
en de gevolgen hiervan voor onze maatschappij. In berichten 
zien we hierbij de term ‘dubbele vergrijzing’ voorbijkomen. De 
dubbele vergrijzing komt niet alleen doordat de groep ouderen 
steeds groter wordt, maar ook doordat de gemiddelde leeftijd 
steeds hoger wordt. Het Wmo-Platform vindt dit een punt van 
zorg en wil bekijken wat we kunnen bijdragen aan wonen-zorg 
en welzijn voor de ouderen.  We willen bezien of onze gemeen-
te voldoende inspeelt op deze vergrijzing. We willen krachten 
bundelen en dat bespreken met partners als gemeente-WWZ-
KBO-SWO e.d. 
Agrarische sector
Het Wmo-Platform 
maakt zich zorgen over 
de problemen die er 
spelen binnen de ge-
zinnen in de agrarische 
sector. We denken dan 
niet uitsluitend aan de 
stikstofproblematiek 
maar, zoals men zelf in de Landbouwvisie beschrijft, ook aan 
de energieprijzen, gezondheidsproblemen door het werk en de 
problematiek die de omgevingsvisie met zich mee kan brengen. 
Vragen of opmerkingen over deze informatie?
E-mail: jcabroos@planet.nl, tel.: 06 51055721, website: www.
wmoplatformdrimmelen.nl.
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“SMAKELIJK ETEN”
Foto van de maand van Fotogroep Perspectief

Enige tijd geleden hebben wij, de leden van Fotogroep Perspec-
tief, ons bezig gehouden met Table Top fotografie. En wat mag 
dat wel zijn? Wel, dat betreft het fotograferen van redelijk kleine 
zaken in een soort van mini studio. De genoemde onderwerpen 
staan dan geheel vrij in beeld, waarbij achtergrond en licht een 
heel bijzondere rol spelen.
Op deze wijze zijn heel wat onderwerpen op de gevoelige plaat 
vastgelegd: muzieknoten, lepels, vorken, taartversiering, dansen-
de koffiebonen, een oud horloge, bijzondere stenen, theezeefjes, 
etcetera.
Dit spektakel leverde een dertigtal mooie foto’s op, waaruit 
één Foto van de Maand moest komen. De keuze was niet ge-
makkelijk, maar na een eerlijke strijd is uiteindelijk een foto van 

Marijke de Haze 
als winnaar uit 
de bus gekomen. 
Voorzien van 
een achtergrond 
die we kennen 
van haar stijl van 
fotograferen is 
Marijke erin ge-
slaagd twee vor-
ken en een lepel 
“tot leven” te 

wekken.  Een heel aandoenlijk beeld.
Ook lid worden van onze gezellige fotogroep? Nieuwe leden 
(met én zonder ervaring) zijn van harte welkom; stuur voor 
informatie een  mailbericht naar secretaris@fotogroepperspec
tief.nl of neem contact op met de voorzitter: 06 15392249.  
Het draait immers niet alleen om het fotograferen of bespreken 
van elkaars foto’s,   maar  ook om het sociale aspect. Gezellig bij-
kletsen onder het genot van een kopje koffie of thee. En onder-
tussen houden we ons natuurlijk ook met serieuze zaken bezig. 
Zo staat binnenkort weer ons jaarlijks evenement, de expositie 
in de Gummaruskerk in Wagenberg, op de planning. Gedurende 
het weekend van 1 en 2 oktober bent u van harte welkom 
in de kerk.

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 onderwerpen in de schijnwerpers 
worden gezet. Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder 
commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@omroep
drimmelen.nl.
Afscheid Henny van Groezen van basisschool De Elsenhof

Henny van Groezen, directrice van 
scholengemeenschap De Elsenhof Wa-
genberg nam in juli afscheid en gaat met 
pensioen. De kinderen van die school 
hadden op 13 juli een workshop om iets 
te maken of uit te beelden en dit dan 

aan te bieden aan Henny. Omroep Drimmelen mocht een kijkje 
nemen.
Courtjes Summer Games 2022

Ook dit jaar waren weer 150 enthousiaste kinderen actief tij-
dens de Courtjes Summer Games 2022 in Terheijden.  Er werd 
volop gesport en gespeeld, maar natuurlijk was er ook tijd om 

te chillen, frietjes en hamburgers te 
eten, een film te kijken, een nachtje 
te blijven slapen, en nog veel meer. Er 
werden vriendschappen voor het le-
ven ge-
s l o t e n 
en dat 
is mis-

schien nog wel het belangrijkste. 
Een zeer geslaagde week dus, 
waarmee de jeugd de vakantie 
goed heeft afgesloten.
De Vuelta door Drimmelen

Na een maandenlange voor-
bereiding was het op 21 au-
gustus zover. De derde etappe 
van La Vuelta met een door-
komst in de gemeente Drim-
melen. De etappe startte in 
Breda en ging via Oosterhout 
dwars door Made. De sfeer 
zat er goed in. Veel inwoners 

namen een kijkje langs de route en ook de side-events voor 
kinderen werden drukbezocht. Ook Omroep Drimmelen was 
erbij en maakte beelden voor u van de doorkomst door Made 
en de side events.
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.
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OOK SOCIALE HUURWONINGEN OP 
E-VELD
Woonvizier en Zwaluwe Bouw ondertekenen 
samenwerking 

E-veld is gelegen aan de noordkant van Terheijden. Hier komt 
straks een nieuwe, groene en dorpse buurt met ruim 50 wonin-
gen. Onderdeel hiervan vormen de 10 sociale huurwoningen die 
ontwikkeld zijn door Zwaluwe Ontwikkeling voor Woonvizier. 
Zwaluwe Bouw gaat deze grondgebonden woningen realiseren. 
De overeenkomsten hiervoor zijn ondertekend.

Diverse woningtypen
De nieuwe woonbuurt biedt een mooie mix van comfortabele 
woningen en appartementen. Zo komen er rug-aan-rugwonin-
gen voor starters, hoek- en tussenwoningen en appartementen. 
De koopwoningen en de 5 kavels voor de tiny houses zijn in-
middels allemaal verkocht. Woonvizier zal de 10 sociale huur-
woningen eind 2022 of begin 2023 via de website www.klikvoor
wonen.nl aanbieden. Via deze website kunnen geïnteresseerden 
zich inschrijven en reageren op de woningen. 
Alles gericht op de toekomst
Op het E-veld is alles gericht op de toekomst. Zwaluwe Ontwik-
keling uit Hooge Zwaluwe heeft op dit voormalige voetbalveld in 
Terheijden de duurzaamste woonbuurt van de gemeente Drim-
melen ontwikkeld. Tussen de diverse woningtypes is veel groen, 
water en vooral ruimte voor mens, plant en dier. Tel daarbij het 
gebruik van duurzame materialen en de vele hoge raampartijen 

op en u begrijpt dat het hier straks prettig wonen is. Ook wor-
den alle woningen aangesloten op het Traais Warmtenetwerk 
van het Traais Energie Collectief (TEC). Met zon, wind en warm-
te werkt TEC eraan om Terheijden energieneutraal te maken.
Woonvizier is een betrokken woningcorporatie met ca. 3.000 
woningen in de gemeenten Drimmelen en Moerdijk. Met 20 col-
lega’s werken wij vanuit Made aan goed en betaalbaar wonen 
voor mensen met een beperkt inkomen.

WOONSCAN

Stel dat je met plezier in je woning woont en er het liefst zo lang 
mogelijk comfortabel wil blijven wonen, ook als je ouder wordt. 
Neem dan je huis eens kritisch onder de loep. Kun je daar veilig 
en onbezorgd blijven wonen, ook wanneer je gezondheid min-
der wordt?
Heb je advies nodig om je huis aan te passen omdat je lichame-
lijke gezondheid afneemt? Of ga je verbouwen en wil je voor-
bereid zijn op de toekomst? In beide gevallen is een woonscan 
een goed idee. 
* Gaat je gezondheid achteruit dan is het verstandig om naar 
je woning te kijken. Soms kun je met kleine aanpassingen al 
veel bereiken. Loop je bijvoorbeeld met een rollator dan is een 
drempelhulp wellicht een goede keuze. Loop je wat moeilijker 
de trap op dan kan een 2e trapleuning ook erg helpen.
* Bij een al geplande verbouwing is het slim om al na te denken 
over de geschiktheid van je woning als je gezondheid afneemt. 
Denk aan geen drempels, brede deuren, geen gladde vloer in de 
badkamer. Je weet nooit wanneer je dit nodig zult hebben. Ga 
je verbouwen, denk er over na, bespreek het met de aannemer.
Heb je advies nodig?
SWO beschikt over 2 vrijwillige woonadviseurs met een bouw-
achtergrond die je hiermee kunnen helpen. Zij kunnen bij je 
thuis een woonscan uitvoeren. 
Dat gaat als volgt in zijn werk: De vrijwilliger loopt met je door 
je huis en geeft aan waar zich obstakels bevinden en wat je kunt 
doen om deze aan te pakken. Zo krijg je een goed beeld wat 
je aan je huis kunt verbeteren. Het vrijblijvende advies krijg je 
nadien toegezonden. 
Samenwerking met Ledenvereniging Thebe-extra
SWO werkt hierin nauw samen met Thebe-extra. Als je lid bent 
van Thebe-extra dan wordt je vraag gezamenlijk opgepakt. Op 
die manier wordt er vanuit een bouw- en een zorgkant naar je 
vraag gekeken. SWO en Thebe-extra hebben tevens aanvullende 
diensten waar je gebruik van kunt maken, denk aan de klussen-
dienst van SWO en de Klusvrouw van Thebe-extra.

Gevraagd:

medewerker bediening
oproepkracht, vanaf 16 jaar

Als oproepkracht voor de bediening voorzie je de 
gasten in het restaurant van hun heerlijke gerechten. 
Bij de werkzaamheden horen het indekken van tafels, 
borden naar tafel brengen en onze gasten een fijne 
avond geven! 
Werkdagen voornamelijk op vrijdag en zaterdag.

medewerker spoelkeuken/keukenhulp
oproepkracht, vanaf 15 jaar

Als medewerker spoelkeuken ondersteun je de chef 
en koks door hen hun spullen weer schoon terug te 
geven. Ook doe je lichte keukenwerkzaamheden, 
zoals het afmaken van amuses.
Werkdagen vooral op vrijdag en zaterdag.

Interesse? Stuur een e-mail naar info@restaurantripasso.nl

Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
www.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297

Gerard van Beek (directeur Zwaluwe Projectontwikkeling), Michiel Koert (algemeen 
directeur Zwaluwe Groep), Ellen van Beijsterveldt (directeur-bestuurder Woonvizier) 

en Chris Faro (manager Wonen Woonvizier)
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Wil je meer informatie, neem dan contact op met SWO 0162 
451894 of  Thebe-extra 088 3747576.

WORKSHOPS

Ben jij vrijwilliger in de gemeente Drimmelen en wil je graag iets 
nieuws leren? 
Dan zijn deze GRATIS workshops iets voor jou!
Herkennen van en omgaan met mensen met niet aan-
geboren hersenletsel
Na het volgen van deze workshop:
• Weet je wat niet-aangeboren hersenletsel is.
• Ken je de mogelijke oorzaken van NAH.
• Ken je de zichtbare en onzichtbare gevolgen van 
NAH voor de cliënt en zijn/haar omgeving.
• Heb je tips gekregen in de begeleiding van en de communicatie 
met mensen met NAH.
• Heb je door de ervaringsoefeningen een beeld gekregen wat 
voor invloed NAH kan hebben op het leven van mensen met 
NAH en hun omgeving.
• Heb je een beeld kunnen vormen van de impact van NAH op 
de getroffenen en hun naasten.
Voor wie:  Vrijwilligers uit de gemeente Drimmelen die meer 
willen weten over herkennen van en omgaan met NAH.
Datum: donderdag 6 oktober, van 9.30 tot 12.30 uur.
Locatie: SWO Drimmelen, Het Vierendeel 6, 4921 LC Made.
Kosten: GRATIS voor vrijwilligers uit de gemeente Drimmelen. 
Door wie: MEE West-Brabant. 
Aanmelden: via onze website op https://forms.gle/cBu3G1kfAm
jzpQfn9.
Herkennen van en omgaan met mensen met een licht 
verstandelijke beperking
Na het volgen van deze workshop:
• Weet je wat een licht verstandelijke beperking is.
• Heb je door o.a. belevingsoefeningen ervaren hoe het is om je 
met een licht verstandelijke beperking staande te moeten hou-
den in onze maatschappij.
• Weet je wat uitingsvormen van een licht verstandelijke beper-
king zijn en kun je deze herkennen.  
• Heb je ervaren wat onduidelijke communicatie 
met je doet. 
• Weet je wat de mogelijke gevolgen zijn van het 
niet herkennen of het overschatten van mensen 
met een licht verstandelijke beperking.  
• Heb je vaardigheden ontwikkeld in jouw beje-
gening en communicatie die aansluiten bij mensen 
met een licht verstandelijke beperking.  
Voor wie:  Vrijwilligers uit de gemeente Drimmelen die meer 
willen weten over herkennen van en omgaan met LVB.  

Datum: dinsdag 27 september, van 9.00 tot 
12.00 uur.
Locatie:  SWO Drimmelen, Het Vierendeel 6, 
4921 LC Made.
Kosten: GRATIS voor vrijwilligers uit de gemeente Drimmelen. 
Door wie: MEE West-Brabant. 
Aanmelden: via onze website op https://swodrimmelen.nl/
workshop-omgaan-met-lvb.

DE DRIE KOREN GAAN WEER REPETEREN 

Woensdag 7 september beginnen onze drie koren weer met 
repeteren.  We repeteren van 19.30 uur tot 21.00 uur in de 
Gummaruskerk te Wagenberg. 
Een viering met een herdenkingsmoment                                        
Op zaterdag 10 september zingen wij in de viering van 19.00 
uur in de Antonius Abtkerk te Terheijden. In deze viering willen 
wij een bijzonder moment inlassen en dat is het herdenken van 
de koorleden die ons in de coronatijd ontvallen zijn. In de coro-
natijd was het onmogelijk voor de koorleden om bij hun uitvaart 
aanwezig te zijn, om hen een uitvaart te geven die een overleden 
koorlid past, gezien alle beperkende regels die er toen golden. 
Nu dan, aan het begin van het nieuwe zangseizoen, willen wij 
deze gewaardeerde leden met name noemen en speciaal voor 
hen zingen. 
Besturen en leden van Dameskoor Terheijden, Gummaruskoor 
Wagenberg en Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden

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

Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 10 september 19.00 uur: Eucharistieviering.  
Voorganger: pastoor R. van Bronswijk. Koor: Drie-Koren o.l.v. 
H.  Vergouwen.
Zaterdag 17 september 19.00 uur: Eucharistieviering. Voor-
ganger: pastoor R. van Bronswijk. Zang: dhr. H.  Vergouwen. Or-
gel: dhr.  J. Horbach.     
Mededeling
* Iedere zaterdag zomer-openstelling tot en met 25 september 
in zaal  “de Abt” en in de H. Antonius Abt kerk van 13.00 uur 
tot 16.30 uur.
* Het hartje van de doop van uw kind mag u op komen halen 
op het parochiekantoor van de kerk waar uw kind gedoopt is. 
Dus in Terheijden op vrijdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur. 
Openingstijden parochiekantoor 
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is geopend op vrij-
dagochtend van 9.30 tot 12.00 uur,  tel. 076 5931216. U kunt dan 
afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, een gesprek, 
opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzen enz. In drin-
gende 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. weten 
aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden via 
tel.  076  5931216 of via e-mailadres terheijden@naardekerk.nl. 
U bent van harte welkom.

KERKEN
Links Wim Joosen en rechts Bas Heil beide woonadviseurs van SWO. In het midden 

Dorien Korthout, Ledenconsulent van Thebe-extra
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BRONZEN BEVER NIC  VAN  TIENEN UIT 
TERHEIJDEN

Op vrijdag 2 september 2022 reikte wet-
houder Harry Bakker een Bronzen Bever 
uit aan de heer Nic van Tienen. De uitrei-
king vond plaats op de slotavond van Zo-
mervermaak in de zaal van de RK Kerk in 
Terheijden. De heer Van Tienen ontving de 
Bronzen Bever voor zijn jarenlange vrijwil-
ligersactiviteiten voor Stichting Zomervermaak Terheijden en 
een tweetal verzorgingstehuizen. 
Vanaf de start van Zomervermaak in 2011 is de heer Van Tienen 
voorzitter. Hij zit vergaderingen voor en onderhoudt contacten 
met instellingen en sponsoren. De heer Van Tienen zet zich ook 
in bij de zomeractiviteiten die Zomervermaak voor senioren 
in Terheijden en Wagenberg organiseert. Sinds 2006 is de heer 
Van Tienen ook vrijwilliger bij verzorgingshuis Antonius Abt in 
Terheijden. Op donderdagochtenden houdt hij zich bezig met 
activiteiten voor bezoekers, zoals samen pannenkoeken bakken, 
schilderen, Sinterklaas zijn en biljarten met bewoners. Ook bij 
zorgcentrum Vredenbergh in Breda is de heer Van Tienen vrij-
williger.  Sinds ca. 2017 begeleidt hij hier diverse activiteiten zo-
als meehelpen bij het eetcafé, huurders bezoeken en een maatje 
zijn voor bewoners van de zorgafdeling. Ook is de heer Van Tie-
nen aanwezig als er iets groots gepland wordt, zoals NLDoet.
De heer Van Tienen is een vrijwilliger met veel energie en staat 
altijd klaar voor de bewoners die hij onder zijn hoede neemt. 
De gemeente Drimmelen dankt de heer Van Tienen hartelijk 
voor zijn bijdrage aan de leefbaarheid en de sociale samenhang 
van de inwoners van de gemeente en wil hem daarom graag 
onderscheiden met een Bronzen Bever.

Bronzen Bever
Sinds 1991 is het binnen de gemeente Drimmelen mogelijk een 
gemeentelijke onderscheiding aan te vragen voor vrijwilligers 
die in de gemeente woonachtig zijn en zich langdurig inzet-
ten voor andere inwoners van de gemeente. Het is een van 
de manieren, naast de koninklijke onderscheiding, waarop het 
gemeentebestuur waardering laat zien aan de grote maatschap-
pelijke inzet van de inwoners.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Save the date:  Ontmoetingsdag ‘Drimmelen Verbindt’ 
Op maandag 10 oktober organiseert de werkgroep ‘Drimme-
len Verbindt’ van 13.30 - 17.00 uur in De Mayboom (Made) 

GEMEENTE
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een middag vol gezelligheid en leuke 
workshops voor alle inwoners van de 
gemeente Drimmelen. De middag staat 
in het teken van elkaar ontmoeten en 
kennis maken met het aanbod van acti-
viteiten in Drimmelen. Denk daarbij aan 
bewegen, creativiteit, reflectie/zingeving 
en muziek. 
Begin september volgt verdere infor-
matie over deze leuke ontmoetingsdag 
‘Drimmelen verbindt’!  Bekijk het volle-
dige bericht op www.wijzijndrimmelen.nl.
Snoeien en kappen bomen zomer 2022 
Bij de bekendmakingen staat een vergunning voor het kappen 
van 28 bomen. Als gemeente streven we naar een veilig, duur-
zaam, vitaal en divers bomenbestand. Reden voor de kap van 
deze bomen is dat deze een verminderde conditie en/of een 
lage levensverwachting hebben. Bijvoorbeeld door ziekte en de 
aanhoudende droogte van afgelopen jaren. Hierdoor is de vei-
ligheid niet te waarborgen. Daarnaast zijn er enkele bomen die 
vanuit beheeroogpunt gekapt dienen te worden.
De te kappen boom/ bomen vindt u op onze website https://
drimmelen.nl/onderhoudskap-bomen-zomer-2022. Het streven 

is de kap in sep-
tember / okto-
ber van 2022 
uit te voeren. 
Dit is afhanke-
lijk van eventu-
ele bezwaren 
en de planning 
van de aanne-
mer. De gekap-
te bomen wor-
den herplant.  
Wij hanteren 

als uitgangspunt bij het herplanten van bomen het principe ‘kwa-
liteit boven kwantiteit’. Dat betekent dat niet iedere boom die 
wordt gekapt op dezelfde plaats wordt vervangen. Tijdens de 
inventarisatie is bekeken of herplant op dezelfde plaats mogelijk 
is.  Foto: Gerard van Vugt
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Polderstraat 3: Boom kappen (els).
Terheijden, Schansstraat 17:  Warmte-koude-opslag kelder rea-
liseren, warmtehuis bouwen en boerderij verbouwen (Rijksmo-
nument).  
Terheijden, Corner 2 (E-Veld, kavel 1): Bouwen tiny house en 
aanleggen inrit.
Wagenberg, Meulenpad 8:  Wijzigen inrit.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wagenberg, Van Schendelstraat 6:  Verbreden oprit.
Terheijden, Schansstraat 17: Plaatsen ondergronds buffervat.
Terheijden, Norbartstraat 13: Vergroten woning met dakop-
bouw.
Terheijden, Munnikenhof 12:  Verbouwen woning en bouwen bij-
behorend bouwwerk.
Terheijden, naast Molenstraat 53 (Molenstraat 57, 59, 61): Bou-
wen 3 tijdelijke woningen.
Wagenberg,  Vogelstraat 23A: Herbouwen veldschuur.
Verschillende locaties in de gemeente Drimmelen: Kappen van 
bomen met herplantplicht, zie ook eerder in dit artikel.
Ingekomen meldingen activiteitenbesluit
Wagenberg, Zuidveren 1A: Opslagruimte hebben.

Terheijden, Munnikenhof 12: Huidige situatie actualiseren. 
Terheijden, Mr. Aalbersestraat 13: Huidige situatie actualiseren.
Terheijden, Schansstraat 17: Bemaling t.b.v. realisatie buffervat.
Ontwerpbesluit omg.vergunning uitgebreide procedure
Terheijden, Witteweg 3: Oprichten en in werking hebben van 
melkrundvee- en schapenhouderij. 
Verlengingsbesluit
Terheijden: Plaatsen trafo windmolen De Noord.
Geweigerde omgevingsvergunningen reg. procedure
Terheijden, Dorpsplein 1: Het weigeren van het kappen van een 
plataan.
Reserveren parkeerplaatsen t.b.v. opladen elektrische 
voertuigen o.a. ter hoogte van
• Veldbies 7  Terheijden
• Markstraat 27  Terheijden
• Klaverbeemd 15E  Terheijden
• Hoekbeemden 9  Terheijden
• supermarkt Hoofdstraat/Abtslaan  Terheijden
• Onderdijk Wagenberg
• Polderstraat 40  Terheijden
• Bastion 16  Terheijden
• Brabantstraat (t.h.v. nr. 20) Terheijden 
Er wordt één parkeerplek ingericht, bij veel gebruik(ers) volgt 
een tweede parkeerplek.
• Er wordt een tweede parkeerplaats voor een laadpaal inge-
richt aan het Jagertje in Terheijden (t.h.v. huisnr. 2)
Uitzondering geslotenverklaring motorvoertuigen
Terheijden, Schuivenoordseweg (t.h.v. Bredeweg en Laakdijk): 
uitzondering voor brommobielen op de geslotenverklaring voor 
motorvoertuigen op meer dan twee wielen.

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.

Gerard van Vugt: Zomer in de gemeente Drimmelen



Foto’s: Gerard van Vugt


