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Colofon
Rondom de Toren is een tweewekelijkse uitgave en wordt in 
Terheijden en Wagenberg huis-aan-huis bezorgd.
Secretariaat  Hoevenseweg 18 4845 PD Wagenberg
  076 - 593 1952
Extra exemplaren
Terheijden:  Bibliotheek Terheijden, ‘Toptiekske,
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Wagenberg Bakkerij Léon van Dongen,  Plexat
Online bereikbaarheid
Website: www.rondomdetoren.nl
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Drukkerij Drukkerij Boonen
Bezorgklachten liesbeth@rondomdetoren.nl of  076 - 593 2137
Volgende editie 1097
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 28-12-2022, 17.00 u

GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 424 024
Pastorale zorg   06-10490088
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:  21/12
    grijs:  28/12
          Wagenberg groen:  23/12 
    grijs:  30/12
Ophalen oud papier  wisselend, zie app
Ophalen plastic             Terheijden  21/12  
    Wagenberg  23/12
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. en vr.. 14.30 - 17 .00 u,   
    wo. 12.30 - 17.00  u
Woonvizier   0162 - 679 800

SPRAAKVERMAAK IN HET NIEUWS

Donderdag 1 december was Spraakver-
maak landelijk nieuws.
Telegraaf-journalist Wierd Duk (gast aan 
tafel op 9 oktober) schreef in zijn krant 
een pagina vol over het Terheijdense zon-
dagmiddagcafé (foto Mirjam Schrauwen). 
Hij gaf het als titel mee: ‘Bitterballen, 
BN’ers en een goed gesprek’ en probeert 

het succes van Spraakvermaak te verklaren. 

‘De regio draait door’
Op 10 januari 2020 maakte Margriet Oostveen van De Volks-
krant al eens een uitgebreide reportage over Spraakvermaak 
met als kop ‘De regio draait door’ en als ondertitel ‘Op bezoek 
bij een mateloos populaire talkshow’. Door de vele prominente 
gasten in de afgelopen jaren, hebben we  een naam opgebouwd 
en komen BN’ers graag naar Terheijden. 
Een mailtje van Saskia

Saskia Belleman, rechtbank- en 
juridisch verslaggever van De 
Telegraaf was op 13 november 
gast aan tafel (foto René Scho-
tanus). Ze schreef een mooie 
quote in het Gastenboek, een 
dag later stuurde ze een mail-
tje naar presentator Dik van 
Beest:
Ha Dik,
Ik kon me geen leukere manier 
wensen om mijn vrije zondag-
middag door te brengen dan bij 
Spraakvermaak. Wat een ontzet-
tend leuke formule hebben jullie 
gevonden, ik heb me echt uitste-
kend vermaakt. En wat een leuk, 

geïnteresseerd publiek! Veel dank voor de uitnodiging, en wie weet 
spreken we elkaar nog eens.
Met vriendelijke groet, Saskia Belleman.
De Gouden Leeuw
Zondag 8 januari zijn de deuren van De Gouden Leeuw weer 
open voor een nieuwe editie van Spraakvermaak. Eind decem-
ber staat de gastenlijst op onze site en op 5 januari in Rondom 
de Toren. 
Bestuur en redactie wensen u fijne feestdagen en een in alle 
opzichten mooi 2023.

TERUGBLIK
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“GILDEBROEDERS MAAKT PLEZIEREN 
MET MUZIEK  VROEG ENDE LAAT. 
LAAT ONS NU DE JAARFEEST  VIEREN 
VAN DE MAAGD CECILIA” 

Zondag 20 november 2022 werd door de DrieKoren, -Dames-
koor Terheijden, Gummaruskoor Wagenberg en Herenkoor St. 
Antonius Abt Terheijden- het Ceciliafeest gevierd in de Gum-
maruskerk te Wagenberg en in café De Harmonie in Terheijden.
In de eucharistieviering  was er een speciale voorbede voor de 
levende en overleden koorleden. 
Ook was er in dit weekend een extra collecte  voor alle koren 
van de Vijf Heiligen Parochie.
Vijfvoudig jubileum
Om 13.00 uur werden alle koorleden, partners en genodig-
den in De Harmonie verwacht voor een gezellig samenzijn. De 
start bestond uit het gezamenlijk zingen van het Nieuwe Lijflied 
waarna het traditionele glaasje kruidenbitter geledigd werd en 
met een welkomstlied, gezongen door de drie voorzitters op de 
melodie van een bekend sinterklaaslied, was echt het startsig-
naal gegeven voor wat een hele gezellige middag zou worden. 
Tijdens het samenzijn was er ook een huldiging van vijf jubile-
rende leden van het herenkoor.
Vier van hen waren eigenlijk al eerder jubilaris, maar vanwege 
corona was een huldiging niet eerder mogelijk. Frans van Gils, 
de nestor van het herenkoor, en organist Jos Horbach ontvingen 
de gouden medaille van de Nederlandse St. Gregoriusvereniging 
voor 40 jaren actief zijn voor het koor.
Wim Verdaasdonk, John Frijters en Frans Engels ontvingen de 
bronzen medaille voor hun 12,5 jarig lidmaatschap van het koor.
Met op de achtergrond jeugdfoto’s van de jubilarissen sprak 
voorzitter Henk van der Vorst voor elk van hen een passend 
woordje en dankte hen heel hartelijk voor hun inzet bij het 
koor, waarna de medailles konden worden opgespeld en ook de 
bloemen ontbraken niet.

Afscheid
Op deze middag namen we ook afscheid van twee koorleden. 
Jaantje Beljaars was ruim 30 jaar lid van het Gummaruskoor en 
was daarnaast ook nog betrokken bij de schoonmaakploeg van 
de Gummaruskerk. Op deze middag nam zij officieel afscheid 
van het koor. Haar werd veel dank toegezwaaid voor haar acti-
viteiten door voorzitter Rita Rullens van het koor, pastor Giny 
van der Korput en pastoor Ronald van Bronswijk. Die laatste 
twee hadden ook voor de DrieKoren een woordje klaar. 
Ook bij het herenkoor nam een van de leden afscheid en dat 

Vijf jubilerende zangers, van links naar rechts Frans van Gils, Frans Engels, 
Jos Horbach,  Wim Verdaasdonk en John Frijters
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was Jac Kuijpers. Ruim zes jaar was Jac lid van het herenkoor, 
maar zijn gezondheid maakt activiteiten voor het koor erg 
moeilijk, vandaar zijn besluit om te stoppen. Veel dank voor Jac 
van voorzitter Henk van der Vorst.
Voor  Jaantje en Jac was er een attentie van de Vijf Heiligen Pa-
rochie en natuurlijk ontbraken ook hier de bloemen niet.
Met op zijn tijd een hapje en een drankje,  met volop gelegen-
heid om te buurten, met zang en een sketch mogen onze Drie-
Koren terugzien op een fijne middag, waarbij de Verbinding met 
hoofdletter geschreven mocht worden. Bij het naar huis gaan 
was er voor iedereen nog een cadeautje, de Sint is niet voor 
niets in het land, een cadeautje wat thuis pas uitgepakt mocht 
worden en niet ‘gerolen’ mocht worden.

BENEFIETCONCERT  VOOR GROOT 
ONDERHOUD EN RESTAURATIE ORGEL 
GESLAAGD

Op zondag 27 november 2022 werd een 
benefietconcert georganiseerd in het Wit-
te Kerkje van Terheijden. Hierbij waren 
in principe alle inwoners van Terheijden 
en omstreken van harte uitgenodigd om 
deze culturele middag bij te wonen onder 
het genot van een kopje koffie of thee.

Het monumentale kerkorgel moet in 2023 een grote onder-
houdsbeurt ondergaan. Het binnenwerk (inclusief alle 379 or-
gelpijpen) wordt grondig gereinigd, defecten worden hersteld 
en er vinden enkele renovatie- en restauratiewerkzaamheden 
in plaats. Daarna wordt het orgel opnieuw geschilderd in de 
originele kleuren.
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Het gaat hier om een orgel dat door de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed op de lijst van monumentale kerkorgels is 
geplaatst. Ook het Witte Kerkje zelf is een rijksmonument.
Dit orgelproject is noodzakelijk om het orgel in goede staat en 
bespeelbaar te houden en zal in totaal circa € 23.000,- gaan kos-
ten.  Er is reeds € 18.000,- beschikbaar gesteld door particuliere 
fondsen, overheidsfondsen, de Stichting Witte Kerkje Terheijden 
en de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje. De begroting is 
echter nog niet geheel gedekt. Daarom organiseerde organist 
Leander Schoormans, samen met enkele andere musici, een be-
nefietconcert. 

Circa 50 belangstellenden brachten een bezoek aan het Witte 
Kerkje om te luisteren naar het klassieke concert. Na afloop 
werd er gul gedoneerd voor het orgelproject. Ook via de bank-
rekening van de Stichting Witte Kerkje Terheijden werden veel 
donaties ontvangen. De totale netto opbrengst van dit be-
nefietconcert was € 1.275,-. Hiermee kunnen we een flink 
deel van het gat in de projectbegroting dichten.  We zijn alle 
gulle gevers enorm dankbaar.
Omdat de orgelbouwer die het project gaat uitvoeren, onlangs 
te kennen heeft gegeven pas in de tweede helft van 2023 vol-
doende tijd te hebben om het orgelproject uit te voeren, is er 
nog een half jaar tijd om meer acties te organiseren om het 
overgebleven gat in de begroting (circa € 3.500,-) op te vullen.
Indien u niet in de gelegenheid was om het concert bij te wonen, 
maar toch graag een donatie wil doen voor het behoud en on-
derhoud van dit monumentale kerkorgel, dan kunt u alsnog een 
bijdrage overmaken op bankrekening NL03 RABO 0158 1529 
72 t.n.v. Stichting Witte Kerkje Terheijden onder vermelding van 
“orgelproject”.  Alvast bedankt! 
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Witte Kerkje Terheijden
Protestantse Gemeente Terheijden-Wagenberg

ZONNEBLOEM  VRIJWILLIGSTER MET 
EEN GOUDEN SPELD

Bij onze Zonnebloemafdeling ontving Rina 
Engelen een gouden speld omdat zij zich al 25 
jaar inzet voor de Zonnebloem. We kunnen 
rustig stellen dat zij echt een manusje van al-
les is, zoals bijv. het regelen van vervoer naar 
alle activiteiten. Ook gaat zij mee op regionaal 
georganiseerde activiteiten zoals vakanties en 
boottochten, waar zij het aanspreekpunt is 
voor onze gasten. Kortom als er iets is, vraag 

het Rina en er komt hoe dan ook een oplossing.
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Wij als bestuur en namens onze gasten willen jou daarom ook 
hartstikke bedanken voor jouw liefdevolle en tomeloze inzet en 
hopen hiervan nog vele jaren te mogen genieten.

AFSCHEID  VOORZITTER 
YOGAVERENIGING  TERHEIJDEN

Op 25 november heeft Herman Schippers 
voor de laatste keer de voorzittershamer 
ter hand genomen (zie foto) al was dit dan 
symbolisch in een restaurant.
Vanaf 1997, toen de yoga een zelfstandige 
vereniging werd en losgekoppeld van S.V.T,  
tot nu toe is Herman voorzitter geweest 
en geeft nu na 25 jaar het stokje over.

Uiteraard respecteren we zijn beslissing maar we zullen hem 
ook missen, zeker zijn markante persoonlijkheid.
Op zijn eigen ongedwongen manier leidde Herman al die jaren 
de vergaderingen maar altijd 
met aandacht voor iedereen en 
recht door zee, zo hebben we 
hem leren kennen en zo nemen 
we ook afscheid.
Namens het bestuur en alle le-
den danken wij Herman voor 
zijn inzet en verdienste als 
voorzitter van de yoga en wen-
sen hem samen met zijn vrouw 
Fiet nog heel veel mooie jaren.
Namens het bestuur en de le-
den, 
Anneke van den Broek-Stuyt, 
secretaris@yogaterheijden.nl

HALLO  ALLEMAAL

Wist je dat we in ons mooie dorp Terheij-
den een fijne tafeltennisvereniging heb-
ben? T.I.O.S. Terheijden heet deze vereni-
ging. Voor jong en oud is er gelegenheid 
om in de ruime Stoopzaal van De Cour 
heerlijk een balletje te slaan. Of je nu 
bloedfanatiek bent of gewoon rustig wil 
spelen, het kan en mag allemaal. 

We zijn altijd op zoek naar leden. Zowel bij de jeugd als bij de 
senioren hebben we voldoende plek om ook jou mee te laten 
doen! We trainen buiten de schoolvakanties om op de dinsdag-
avond: de jeugd tussen 19.00 uur en 20.00 uur en de senioren 

SPORT
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vanaf 20.00 uur tot 21.30 uur. Op de vrijdagavonden wordt er 
vaak competitie gespeeld, maar op vrijdagavonden waarop er 
geen competitieteams thuis spelen, kan er ook getraind worden 
van 20.00 uur tot 21.30 uur. De jeugdtrainingen worden geleid 
door een gediplomeerd jeugdtrainer en een tweede volwassene.
Buiten de trainings- en competitieavonden om organiseren we 
ook met regelmaat een leuke activiteit voor onze leden, zodat 
we ook naast het sportieve gebeuren de gezelligheid bij elkaar 
opzoeken en bij elkaar betrokken blijven.  Wel zo leuk, toch?
Lijkt het je na het lezen van dit bericht nou enorm leuk om 
te komen tafeltennissen en heb je nog geen nieuwe voorne-
mens gemaakt voor het nieuwe jaar? Dan heb je bij dezen je 
nieuwe voornemen gevonden! Kom gerust eens vrijblijvend 
een kijkje nemen tijdens één van onze trainingen en kijk voor 
meer informatie op www.tios-terheijden.nl.  Voor vragen kun je 
ook contact opnemen met onze voorzitter Edwin van Vugt (06 
41301802 of via voorzitter@tios-terheijden.nl).  Wij kijken al uit 
naar je komst!
Sportieve groet,  bestuur T.I.O.S. Terheijden.

NIEUW:  KIDS FIT CLUB @B-FIT  TERHEIJDEN

Op woensdag 10 januari 
starten wij bij B-FIT Terheijden
met een Kids Fit Club. Elke 
woensdagmiddag wordt er op 
een creatieve manier gewerkt 

aan een maandthema gericht op sport en gezondheid. De ene 
keer duiken de kinderen de keuken in om iets te leren over 
gezonde voeding, een volgende keer gaan ze spelenderwijs aan 
de slag met gewichten in de fitnessruimte. Elke week ziet er an-
ders uit waarin altijd hetzelfde doel voorop staat: Op een leuke 
manier samen meer kennis en vaardigheden ontwikkelen op het 
gebied van sport en gezondheid. 
Wij geloven in het motto “jong geleerd is oud gedaan”. Hoe jon-
ger iemand de waarde en het belang van een gezonde levensstijl 
ziet, hoe meer profijt hij/zij hiervan heeft als volwassene. En dit 
alles uiteraard waarin plezier een centrale plek krijgt.
Wij zullen een maximale groepsgrootte van 20 kinderen hante-
ren per maand dus vol=vol. 
Dus heeft u een zoon/dochter die graag in beweging is, geïnte-
resseerd is in gezondheid of nieuwsgierig is naar allerlei verschil-
lende sporten? Meld hem/haar dan heel gemakkelijk aan door 
een mail te sturen naar info@bfitterheijden.nl met vermelding 
van naam en geboortedatum van uw kind. 
Verdere informatie vindt u terug in de advertentie elders in RdT 
en bij andere vragen mag u gerust contact met ons opnemen 
per mail (info@bfitterheijden.nl) of telefoon (06 18878689).
Wij zien uw kind heel graag in het nieuwe jaar. 
Fijne feestdagen namens ons hele team. 

BILJARTVERENIGING KEU’S GENOEG

Eindelijk dan !
U als lezer zal zich wel afvragen wat dan weer wil zeggen ‘Ein-
delijk!’
Keu’s Genoeg kon eindelijk zijn clubkampioenschap weer eens 
houden zoals ze voorheen gewend waren, want in 2020 en 2021 
was het door de coronamaatregelen niet toegestaan bij elkaar 
te komen.
Keu’s Genoeg speelt hun clubkampioenschap over 3 speldiscipli-
nes, te weten libre, bandstoten en driebanden, de daarbij gehan-
teerde telling is de Belgische telling.
Er wordt begonnen met de voorrondes in elke speldiscipline, 

waarbij de winnaar van de betreffende speldiscipline zich auto-
matisch plaatst voor de halve finale van het clubkampioenschap.
De speler die de meeste wedstrijdpunten scoort in alle speldis-
ciplines wordt de vierde speler voor de halve finale.
Op 8 februari 2022 begonnen we met de spelsoort libre: 
          Wedstrijdpunten   Gemiddelde
1. Johan den Ridder  64.00  1,577
2. Jan de Craen  62,91  1,007
3. Bas van Santvoord 62,35  0,869
4. Jan Boeren  61,05  1,859
5. Christ Joosen  60,65  1,414
6. Gregor van Gils 60,26  1,383
7. Christ Verdaasdonk 60,00  1,812
8. John Prins  23,99  0,249 
Daarna volgde het bandstoten: 
          Wedstrijdpunten    Gemiddelde
1. Christ Joosen  65,72   0,902 
2. Bas van Santvoord 64,54  0,582
3. Jan de Craen  64,11  0,865
4. Gregor van Gils 61,42  1,106
5. Jan Boeren  58,72  1,276
6. John Prins  53,91  0,267
7. Christ Verdaasdonk 53,79  1,228
8. Johan den Ridder 53,55  0,824 
Daarna volgde het driebanden:
           Wedstrijdpunten   Gemiddelde
1. Christ Verdaasdonk 70,00  0,485
2. Jan Boeren  66,00  0,583 *
3. Johan den Ridder 58,75  0,343
4. Gregor van Gils 55,00  0,333
5. Jan de Craen  54,29  0,333
6. Christ Joosen  49,99  0,270
7. John Prins  47,34  0,100 *
8. Bas van Santvoord 34,00  0,149
* Beide spelers hebben 1 wedstrijd minder gespeeld, maar dit 
had geen invloed meer op de uiteindelijke uitslag. Uit voor-
noemde stand bleek dat Johan den Ridder, Christ Joosen en 
Christ Verdaasdonk rechtstreeks geplaatst waren voor de halve 
finale, waarbij Christ Verdaasdonk uitzonderlijk scoorde, want 
hij scoorde 100 % bij het driebanden. 
De overige spelers scoorden als volgt:

 Libre  Bandstoten Driebanden Totaal 
Jan Boeren 87, 21 % 83,89 % 94,29 % 88,46 % * 
Jan de Craen 89,87 % 91,59 % 77,56% 86,34 % 
Gregor van Gils 86,09 % 87,74% 78,57 % 84,13 % 
Bas van Santvoord 89,07% 92,20% 48,57 % 76,84% 
John Prins 34,27 % 77,01% 67,63% 59,64% * 
 * In deze telling is ook opgenomen de niet gespeelde wedstrijd.

Dus de 4e man die mee gaat doen aan de halve finale is Jan 
Boeren.
Christ Verdaasdonk gaf zijn halve finaleplek terug, omdat zijn ge-
zondheid het niet toeliet om deze partijen te gaan spelen. Hij gaf, 
wanneer zijn gezondheid het toeliet, wel acte de présence om 
de halve finalisten te ondersteunen al was het maar een korte 
tijd per avond. Christ, namens de andere spelers bedankt voor 
je ondersteuning.
De speler die na Jan Boeren geëindigd was, was Jan de Craen en 
die nam dus de plaats van Christ  Verdaasdonk in.
Op 22 augustus startten we met de halve finale, hier werden 
de volgende uitslagen behaald:
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Libre beurt    punt gem. wedstrijdp. percentage 
1. Johan den Ridder 59 96 1.627 30,00 100 % 
2. Jan Boeren 62 122 1.968 29,76 99,20 % 
3. Jan de Craen 45 64 1.422 26,66 88,87% 
4. Christ Joosen                58 80 1.379         25,48           84,93% 
Bandstoten beurten punten gemiddelde wedstrijdp. percentage 
1. Christ Joosen 38 42 1.105 30,00 100 % 
2. Johan den Ridder 62 54 0.871                       26,10                  87,00 % 
3. Jan Boeren 49 71 1.449 25,00                  83,33 % 
4. Jan de Craen                       51 37 0.725                        21,77                  72,57 % 
Driebanden beurten punten gemiddelde wedstrijdp. percentage 
1. Jan Boeren 56 30 0,536                      30,00 100 % 
2. Christ Joosen 48                       14 0.292                      23,33                  77,77 % 
3. Johan den Ridder              51 15   0,294 18,75                  62,50  % 
4. Jan de Craen 71 14 0.197                      17,50                  58,33  % 
  

De uiteindelijke definitieve uitslag van de halve finale was:
Jan Boeren  84,76 punten  94,18 %
Christ Joosen  78,81 punten  87,57 %
Johan den Ridder  74,85 punten  83,17 %
Jan de Craen  65,93 punten  73,25 %
Met andere woorden: de finale is gespeeld tussen Jan Boeren 
en Christ Joosen.
Die finale hadden we dit jaar in een ander jasje gestoken: de 
spelers dienden hun 3 disciplines aaneen gesloten te spelen, dus 
zonder een pauze tussen de partijen in te lassen. 
De spelsoort werd bij loting vastgesteld: eerst werd er drieban-
den gespeeld, daarna  libre en afsluitend bandstoten.
Een van de finalisten,  Jan Boeren,  heeft bij het driebanden al-
tijd een gezegde:  ‘Nu zal ik er een voor het publiek maken’ en 
meestal lukt dit ook wel.
Maar Jan had buiten de waard gerekend,  te weten zijn tegen-
stander Christ Joosen, want Christ maakte korte metten met 
Jan en dacht ‘de eerste klap is een daalder waard’.
Christ won deze partij met een gemiddelde van  0,545 en liet 
Jan met een gemiddelde van 0,454 in de kou staan en Christ 
sloeg meteen al een praktisch niet te overbruggen kloof, want 
hij scoorde 10 wedstrijdpunten en Jan slechts 5.
Echter, Jan liet dit zo maar niet gebeuren en won de libre partij 
met een gemiddelde van 2,050 en scoorde zo 10 wedstrijdpun-
ten. Christ slaagde erin om in de laatste 2 beurten nog 5 punten 
te scoren, eindigde deze partij met een gemiddelde van 1,010 en 
behaalde 7,96 wedstrijdpunten.
Dus het bandstoten diende de beslissing te brengen. Maar als 
Jan gedacht had nog iets recht te zetten kwam hij bedrogen uit 
want Christ won deze partij met een gemiddelde van 0,933 en 
scoorde zo 10 wedstrijdpunten en liet Jan staan met en gemid-
delde van 0,714 en 7,5 wedstrijdpunten.
Christ won de finale dus van Jan met 27,96 tegen 22,50 wed-
strijdpunten.
Dus de nieuwe kampioen van Keu’s Genoeg 2022 is geworden 
Christ Joosen.
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Normaliter wordt de wisselbeker overhandigd door de uittre-
dend kampioen, nu dus de kampioen van 2019. Dit zou Toon 
Oprins zijn maar Toon is ons vroegtijdig ontvallen net als onze 
andere biljartmaat Ad den Hollander.
De beker werd daarom door onze penningmeester Jan de 
Craen aan de nieuwe kampioen overhandigd.
Na deze overhandiging restte ons niets meer dan onze gast-
vrouw Erica en gastheer John (vanwege ziekte hierbij niet aan-
wezig) in het zonnetje te zetten in verband met hun gastvrijheid 
en de vraag of we volgend jaar weer van hun gastvrijheid mogen 
genieten, waarop meteen bevestigend geantwoord werd.
Rest mij niets meer dan u allen te bedanken voor de sportieve 
strijd die gevoerd is en voor het gezellige samen zijn.
Namens de wedstrijdleider,  Johan den Ridder

NIEUW  TENUE  VOOR DE E- EN D-JEUGD 
VAN MIXED-UP 

Dankbaar en dolblij zijn de kin-
deren van handbalvereniging 
Mixed-up 2000 uit Terheijden /
Wagenberg met de nieuwe te-
nues.
Zaterdag 19 nov. kregen beide 
teams dezelfde tenues uitge-

reikt in de prachtige verenigingskleuren van Mixed-up. Dit vond 
plaats in sporthal Driedorp vlak na de wedstrijd van de E-jeugd 
welke ze speelde tegen Orion, helaas werd deze verloren, en 
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van Beek. Onderzetters + bloemetje, Custom Bowls + Adje van 
Beek, Fleur Raaijmakers. Fotolijst + plant, Angelique Klomp 
Fotografie + Jan Snoeren, Fleur van Wingerden. Cadeaubon, 
Bloem 77 Lage Zwaluwe, Ans van Wingerden. Replica WK 
voetbal + muts, Sporttief + Yvonne van Oosterhout, Danielle 
van Meel. Ornament, Adje van Beek, Terry Schonk. Bloeme-
tje + beautypakket, Beauty by Keet, Bart Meeuwe. Cadeau-
bon + muts + bloemetje, Kielestein + Yvonne van Oosterhout, 
Eef Oomen. Zak uien + bloemetje, Jordi van Beek + Adje van 
Beek, Ingrid Blox. Muts + chocolade, Yvonne van Oosterhout, 
Yvonne Lievens. Plank, Custom Bowls, Alex Link. Zak aard-
appelen + bloemetje, Jordi van Beek + Adje van Beek, Evi van 
Kuijk. Fiets, Lobbe Tweewielers, Danielle van Leersdaele. 
Aan alle partijen die hebben geholpen in de sponsoring 
van de prijzen, bedankt!

VERGOEDING BRILLEN BIJ  ‘TOPTIEKSKE
 

Het jaar is weer bijna voorbij. De 
zorgverzekeringen komen weer 
aan de deur kloppen voor nieu-

we, goedkopere verzekeringen. Maar de vraag is:  haalt u wel 
alles uit uw huidige zorgverzekering? Afhankelijk van uw verze-
kering kan u uw bril volledig vergoed krijgen per kalenderjaar! 
Dat mag u toch niet laten ontsnappen. Bij ‘Toptiekske zouden 
we dat uiteraard erg zonde vinden. Wanneer u bij ‘Toptiekske 
een bril aanschaft, verzorgen wij de vergoeding. Deze zal gelijk 
van het totaalbedrag worden afgetrokken. Geen omkijken meer 
naar dus. Om optimaal te kunnen profiteren, heeft u nog een 
maand de tijd om uw vergoeding te verzilveren. Weet u niet 
precies of u nog recht heeft op vergoeding, ook dat kunnen we 
voor u nakijken. 
In de maand december geeft ‘Toptiekske u financieel een extra 
duwtje in de rug. Of u nu wel of geen ziektekostenvergoeding 
krijgt; wij geven tot en met 31 december kerstballenkorting 
op een complete bril. Dat is mooi toch? Bij aankoop van een 
bril mag u een kerstbal kiezen en kapot tikken. Daar zit een 
korting in, die we meteen van het aankoopbedrag aftrekken! 

Helaas geldt deze korting niet voor onze ToppieCollectie, maar 
we laten onze Toppies niet in de kou staan! Bij aankoop van een 
bril uit onze Toppiecollectie, krijgt u een heerlijke warme fleece 
plaid cadeau! Zéker in deze rare tijd een aangenaam presentje. 
U kunt alles nalezen in onze advertentie elders in deze RdT.
U bent van harte welkom om onze collectie te komen bekij-
ken en passen, onder genot van een kopje koffie en een gezellig 
praatje!
Tot ziens in onze winkel!

ZAKELIJK NIEUWS

voor de wedstrijd van de D-jeugd welke ook tegen Orion speel-
de, helaas ging deze ook verloren met 10-17.
Tussen deze 2 wedstrijden door was er dus een klein moment-
je waarop de sponsoren op de foto gingen met beide teams. 
Voor deze gelegenheid waren ze naar de sporthal gekomen, of 
was het om hun zoon of dochter een mooie wedstrijd te zien 
handballen?
Veel dank voor de 5 sponsoren, te weten Bax Hout, de Leerfa-
briek, Ovington Outdoor, Fin Value, Gabriëls Montage en Pensi-
onstal ZeggeZicht.
Namens Handbalvereniging Mixed-up 2000

HANDBALVERENIGING MIXED-UP 2000 

Overzicht prijzen (eerst genoemd), sponsoren (staat 
achter de prijs) en winnaars  van deloterij d.d. 21-11-22:
Föhn, Haarage Wagenberg, Pieter Verdaasdonk. Muts en 
chocoladereep, Yvonne van Oosterhout, Myrthe Verdaas-
donk. Pakketje shampoo conditioner, Chantal’s Haardroom, 
Laura de Meijer. Cadeaupakketje, Hoeve ’t Boschend, Bert 
den Otter. Handbal, Pieter Vissers, Tonny Hop. Theepakketje, 
Wagenbergs Stroatje, Tonny Hop. Bitterkoekjes, Albert Heijn 
Made, Peggy van Turnhout. Waardebon, Pannenkoekenhuis 
Koeckers, Anouk Link. Therme pakket, Etos Made, Suzanne 
Raats. Midgetgolf, Midgetgolfbaan ’t Drimmeltje, Marleen van 
Wingerden. Bloemetje + fotolijstje, Adje van Beek + Angeli-
que Klomp Fotografie, Ties Nissen. Rode wijn, Adje van Beek, 
Kees Machielsen. Cupcakes, Albert Heijn Made, Dick Gabri-
els. Handdoek,  Pieter Vissers, Ans van Wingerden. Therme 
pakket, Etos Made, Sam van Kuijk. Waardebon, Pannenkoe-
kenhuis Koeckers, Lisette Snoeren. Handbal, Pieter Vissers, J. 
de Haan. 2 vrijkaarten Sauwelen, T.C.V. De Schraansers, Pieter 
Nissen. Geurkaars pakket, Bloembinderij ’t Hoefblad, Jenny 
Mureau. Bloemetje + Keune haarpakket, Adje van Beek + on-
bekend, Gwen van den Heijkant. Chocolade + muts + pak-
ketje, Yvonne van Oosterhout + Madame Delicieux, Lily. Plant 
+ Traaise Neut, Jan Snoeren + Slijterij van Dongen Terheijden, 
Lynn van den Broek. Cadeaubon + muts, Tuincentrum Son-
neveld + Yvonne van Oosterhout, Hanneke van Geffen. 
Pasfoto set, Angelique Klomp Fotografie, Cindy Rasenberg. 
Sinterklaaspakket, Molen de Arend, Rijn Jillissen. Cadeaubon, 
Echte bakker van der Steen, Mieke Loonen. Traaise Neut + 
powergel, Slijterij van Dongen + De Stoel herenkapper, Piet 
en Ries Verdaasdonk. Bon + muts, Uplifted Personal training 
+ Yvonne van Oosterhout, Bas Scholte. Set kaarsen + toilet-
tas, Liever Thuis, Chantal Havermans. Tijdschriftpakket, DA 
Relinde Fijnaut, Vincent Schildwacht. Bloemetje + bon, Adje 
van Beek + Tasty Pastry, Rick Hop. Snoeppakket, Jumbo Lage 
Zwaluwe, Kees Raats. Kandelaar + muts, Liever Thuis + Yvonne 
van Oosterhout, Ad van der Kemp. Fles wijn, Slijterij Laurijs-
sen, Joost Plouvier. Gourmetschotel 2 personen, Maros Made, 
Annie van der Vorst. Cadeaupakket, Adje van Beek, Kees 
Ligthart. Bon + muts, Uplifted Personal Training + Yvonne van 
Oosterhout, Gerben Dudok. Verspakket, Bakkerij van Dongen 
Wagenberg, Femke Link. Twee handdoeken, Pieter  Vissers, 
Niels van Oosterhout. Borrelpakket, Bakkerij van Dongen 
Terheijden, D. Reniers. Cadeaubon, Marja’s Zuivelijs, Ties Nis-
sen. Bon + puzzel, Pannenkoekenhuis Koeckers, I.Hogchem. 
Bloem + Keune, Adje van Beek, Jordy van Beek. Snoeppakket, 
Jumbo Lage Zwaluwe, Petri van Beek. Pasfoto set, Angelique 
Klomp Fotografie, Annelies Bax. Plant + bon, Jan Snoeren + 
Pannenkoekenhuis Koeckers, A. Joosen. Pindarotsjes, Bobo’s 
bonbons, Ilse Havermans. Abonnement, Schaatsbaan Ter-
heijden, Jordi van Beek. Cadeaubon, Marja’s Zuivelijs, Adje 
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GOEIE KOST! IS OP ZOEK NAAR EEN 
GOEIE (KOEL)BUS!

Zeven jaar geleden is het alweer dat 
Goeie Kost! het levenslicht zag. Een 
voedselcollectief in en rond de gemeen-
te Drimmelen zónder winstoogmerk. Een 
hele goede samenwerking tussen consu-

menten en lokale/regionale voedselproducenten. De consument 
betaalt een eerlijke prijs voor het product dat op een natuurlijke 
wijze,  zonder bestrijdingsmiddelen en met respect voor de na-
tuur, is verbouwd. Daarnaast draait het volledig op enthousiaste 
vrijwilligers. 
De afgelopen drie jaar hebben we gebruik kunnen maken van 
een koelbus via Stichting MVI maar helaas is faillissement aange-
vraagd voor hen.  We zijn nu, met enige spoed, op zoek naar een 

OPROEP
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andere bus. Het is echter zo dat wij als stichting de bus maar 
2 dagen in de week nodig hebben, donderdagmiddag en vrijdag 
de hele dag.  De bus die wij zoeken is ca. 2,5 meter lang en 1,45 
meter breed. Qua hoogte is voor ons ca 1,80 meter ideaal.
Voor de korte termijn hebben we een oplossing. Voor de lange 
termijn staan we open voor verschillende mogelijkheden. Bij-
voorbeeld een bus huren of delen met een andere partij die 
de bus juist op deze dagen niet gebruikt. Een bus (gedeeltelijk) 
gesponsord krijgen zou ook een optie zijn! Onze ‘stamlocatie’ 
is Lage Zwaluwe.
We zijn er ons van bewust dat het een speld in een hooiberg 
zal zijn, maar niet geschoten is altijd mis! Mocht u ons kunnen 
helpen, dan kunt u ons bereiken via info@goeiekost.nl.

SIL = SAMEN IS LEUKER
Samen iets leuks ondernemen is vaak gezelliger dan 
alleen!

Ben je alleen of voel je je alleen? Is het 
vaak stil om je heen? 
Heb je behoefte aan contact, overdag, ’s 
avonds of juist in het weekend? En zou 
je graag in contact willen komen met 
iemand om samen iets gezelligs te on-
dernemen, bijvoorbeeld wandelen, fiet-

sen, spelletje spelen, koffiedrinken of samen naar het theater? 
Laat het ons weten! Er zijn meer mensen die behoefte heb-
ben aan persoonlijk contact en wij kunnen jullie met elkaar in 
contact brengen. Als je wilt, zijn we bij de eerste kennismaking 
aanwezig. Alle inwoners uit Drimmelen boven de 18 jaar kun-
nen via SIL een oproep plaatsen of reageren op een oproep.  
Oproepen deze week
Samen koffie drinken
Ik ben op zoek naar een maatje om wekelijks gezellig samen kof-
fie te drinken. Ik ben 68 jaar, weduwnaar en woon in Wagenberg. 
Ik ben een vrolijke man en sta positief in het leven. Helaas heb 
ik een chronische ziekte waardoor ik vaak aan huis gebonden 
ben. Ik vind het leuk om films te maken en deze te monte-
ren. Ook radio maken is een hobby van me. Zo verzorg ik uit-
zendingen via mijn eigen radiostation www.wagenbergtotaal.nl. 
Spreekt je dit aan en wil je met mij in contact komen, reageer 
dan op deze oproep. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met 
je op.
Samen leuke dingen doen
Ik ben een man van begin 60 uit Made, die door verschillende 
gezondheidsredenen niet meer kan werken. Mijn vrouw werkt 
nog. Ik zou de tijd overdag of ‘s avonds graag invullen met acti-
viteiten.  Activiteiten die ik leuk vind zijn bloemschikken, wan-
delen, fietsen, diamond painting, andere knutselactiviteiten, maar 
gezellig koffie drinken kan natuurlijk ook. 
Spreekt je dit aan, reageer dan op deze oproep dan neem ik 
contact met je op.
Wil je reageren op één van deze oproepjes,  bel dan naar SWO 
(0162 451894) of  kijk op de website   www.samenisleukerdrim
melen.nl. 
Kijk voor meer oproepen op www.samenisleukerdrimmelen.nl.
Wil je via de website reageren op een oproep of zelf een op-
roep plaatsen, dan moet je een account aanmaken en kun je 
zelf aan de slag gaan. Ben je niet zo computervaardig, dan kan je 
oproep of reactie ook via SIL lopen. Neem dan contact op via 
0162 451894.
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WORD JIJ ONZE NIEUWE INTAKER OF 
REDACTIELID?
Vrijwilliger worden bij SWO

“Bij SWO beland je in een 
warm bad, werktijden zijn zelf 
makkelijk in te delen.”

Wie zijn wij?
SWO is een lokale welzijnsorganisatie die het welzijn van men-
sen versterkt door de inzet van vrijwilligers. Er zijn meer dan 
200 vrijwilligers actief.  SWO is actief op de thema’s wonen, 
ontmoeting, zorg en ondersteuning, inkomen, verkeer en ver-
voer en vrijwilligerswerk. Wij zoeken vrijwilligers voor o.a. de 
volgende vrijwilligersfuncties. 
Intaker voor nieuwe cliënten
Wil jij een bijdrage leveren aan een goede match tussen cliënt 
en buddy? 
Ter uitbreiding van het team intake & matching van buddy’s en 
onze cliënten zijn we op zoek naar een intaker voor nieuwe 
cliënten. Buddy’s bieden gezelschap aan mensen met een klein 
sociaal netwerk of om de mantelzorger te ontlasten.  Als in-
taker plan je zelf de gesprekken met inwoners die een buddy 
zoeken, ga je op huisbezoek en schrijf je de cliënt in. Je koppelt 
de informatie terug naar de beroepskracht. Als je het leuk vindt 
kun je ook matchingsgesprekken voeren. Dit is een gesprek om 
een vrijwillige buddy aan een cliënt te koppelen. Je gaat mee op 
kennismaking en kijkt samen of er een klik is.
Redactielid nieuwsbrief SWO
Heb je ervaring met schrijven of wil je juist ervaring opdoen? 
Lijkt het je wat om mee te denken en misschien ook een rubriek 
te verzorgen?
We zoeken een redactielid voor de verschillende nieuwsbrie-
ven van SWO. Ongeveer vier keer per jaar komen we met de 
redactie bij elkaar.
Wat bieden wij?
Je werkt in een team dat van vrijwilligers een mooie cijferwaar-
dering heeft gekregen van een 8 gemiddeld! SWO geeft bege-
leiding (op maat) aan de vrijwilligers. Het vrijwilligersbeleid is 
Goed Geregeld (keurmerk). Dit houdt in dat je een vast aan-
spreekpunt krijgt, werkt binnen een prettig team en de kansen 
krijgt om werkzaamheden te doen die aansluiten bij wat je graag 
wilt doen. 
Interesse?
Enthousiast geworden of wil je meer informatie? Mail naar 
info@swodrimmelen.nl of bel 0162 451894 (maandag t/m vrij-
dag van 9.00 tot 14.00 uur). Je bent van harte welkom!

SURPLUS ZOEKT  VERSTERKING IN 
DRIMMELEN 
Wie helpt mee statushouders een thuisgevoel te geven? 

Na het krijgen van een ver-
blijfsvergunning, gaan status-
houders een bestaan opbou-
wen in Nederland. Ze krijgen 
bijvoorbeeld de gemeente 
Drimmelen als nieuwe woon-

plaats toegewezen. Ze mogen namelijk niet zelf kiezen waar ze 
graag hun nieuwe leven op willen bouwen, nadat ze hun eigen 
land ontvlucht zijn voor oorlog of ongelijkheid. 
Yvonne de Gouw van Surplus ondersteunt deze statushouders 
en is op zoek naar vrijwilligers die daarbij willen helpen: “We 
kunnen het ons misschien niet voorstellen. Hoe is het om in 
een vreemd dorp aan te komen? In een huis wat je niet zelf 
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hebt kunnen kiezen? Hoe lastig is het als je de taal nog bijna 
niet spreekt en je niets weet over gewoontes en gebruiken van 
de omgeving of land. Surplus helpt om mensen een thuis- en 
welkom gevoel te geven. Zodat deze mensen stapje voor stapje 
leren hoe het werkt in Drimmelen. Wat is er te doen? Waar is 
de school van de kinderen en de school voor mijzelf?  Waar is 
de winkel en waar de kringloop voor meubels? Dat kunnen wij 
niet alleen máár we zijn er wel állemaal bij gebaat dat het zo 
goed en zo snel mogelijk lukt om goed in te burgeren.”
Dagelijkse zaken zijn ingewikkeld
Wie heeft er wel eens over nagedacht hoe lastig het is om afval 
te scheiden als je uit een land komt waar afval niet geschei-
den wordt? Dat is dan nog redelijk eenvoudig. Maar hoe het 
zorgstelsel werkt, is weer een stuk ingewikkelder. Hoe zit dat 
met verzekeringen, de huisarts, het ziekenhuis en de apotheek? 
Yvonne de Gouw:  “We zoeken dus vrijwilligers om nieuwe in-
woners van Drimmelen een thuis- en welkom gevoel te geven. 
We begeleiden deze nieuwe inwoners één jaar. In het begin is 
dat uiteraard iets meer werk. Zodra men meer gewend is, is er 
ook minder begeleiding nodig. Ideaal zou dan ook zijn dat een 
vaste vrijwilliger een gezin/echtpaar of een persoon een jaar zou 
willen begeleiden. Natuurlijk kijken we mee naar interesses en 
zijn we zorgvuldig in het maken van de juiste match. Dit vrijwil-
ligerswerk is erg dankbaar werk.”
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Yvonne de Gouw 
door een email te sturen naar yvonne.degouw@surplus.nl of 
bel  06  18600690. 

ONZE DORPEN 4 EEUWEN GELEDEN

Al ruim 200 jaar worden door de gemeenten in haar administra-
tie de gegevens van de inwoners genoteerd. Hoe dit destijds in 
zijn werk is gegaan, is na te lezen in Vlasselt-boekje 131 (2011): 
“Al 200 jaar Burgerlijke Stand ingevoerd in 1811”. 
Nog langer geleden was dat anders. De geborenen werden al-
leen bij de doop ingeschreven door de pastoor of de dominee. 
En de overledenen werden bij hun begrafenis eveneens in de 
kerkelijke administratie opgenomen vanwege het begraven in 
de kerk of op het kerkhof. Huwelijken werden wel al bij de 
gemeente geregistreerd, na drie voorafgegane bekendmakingen. 
Door het dorpsbestuur werd jaarlijks aangetekend wie waar 
woonde. Het dorpsbestuur noteerde ook de overledenen, dit 

EN  TOEN GEBEURDE...
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voor de gemeentelijke belastingen ingeval er onroerende goe-
deren waren.
Als gevolg van de 80-jarige oorlog (1568-1648), die ook hier be-
hoorlijk heeft gewoed, is veel van de oude gemeentelijke admi-
nistratie verloren gegaan. Er was nog geen gemeentehuis, waar 
de administratie in een grote kluis kon worden bewaard. Toen 
waren nog de meeste panden van hout, dus bij beschietingen 
bleef er van het dorp maar weinig over. Een van de oudste stuk-
ken is een lijst met namen voor de verplichte levering van haver 
aan het leger in 1594. Deze lijst met 94 namen is ondertekend 
door secretaris Adriaen Huygens, naar diens familie is de Huy-
gensstraat genoemd. 
Het oudste bewaard gebleven register met bewoners dateert 
van het jaar 1622, nu 400 jaar geleden. Daarin staat per wijk elk 
gezinshoofd genoteerd, met vermelding van het aantal gezins-
leden vanaf 18 jaar. In het dorp Terheijden woonden toen 46 
gezinnen. In de Bergen en begin Munnikenhof (Schimmer) 29. In 
Munnikenhof en de Hartel 26. Op de Noord en Langeweg 24. 
En op Wagenberg met het begin van Stuivezand 147.  Totaal 272 
gezinnen.  Het noteren van deze informatie ging met de ganzen-
veer gedoopt in de inkt.  Zodoende kon “het hooftgelt”, ofwel 
de gemeentelijke belasting worden vastgesteld, die men vervol-
gens ging “collecteren”. Dit hoofdgeld bedroeg jaarlijks “achthien 
stuyvers ieder persoon”.  En in 1622 werd tevens de Vaartkant-
sevliet opgeknapt door “het repereren vanden vaertcant ende 
tschieten vande aerde uijtten bodem voor een bequam dyckxen 
te formeren”. Ook de “vonders die over de vaert leggen” en een 
“hoogh voetpadt” kwamen daarbij aan bod. Deze vliet, meestal 
“de Vèrkaant” genoemd,  bestond toen al bijna 300 jaar. 

Het jaar daarop in 1623 werd bij alle woningen een inventari-
satie gemaakt van de schoorstenen, rookgaten, ovens, stook-
plaatsen, fornuizen en ploegen. Ook hierover inde de gemeente 
haar belastingen. Een rookgat was een opening in het dak in 
plaats van een schoorsteen. Bij zowel grote als kleine boerderij-
en stond een oven, waarin men brood bakte. Gezien het aantal 
getelde ploegen waren veel inwoners in de landbouw werkzaam. 
Het aantal woningen bedroeg 243. 
In 1624 werd een nieuw register samengesteld voor “de 5e pen-
ning”. Bij veel namen staan kleine percelen onroerende goede-
ren vermeld. Het is een uitgebreide lijst maar niet erg duidelijk 
met de ganzenveer geschreven. Waarschijnlijk een onvolledige 
kladversie. Het zou nog enkele jaren duren voordat er weer 
een nieuwe lijst werd opgemaakt, want in 1625 sloeg het oor-
logsgeweld rond Breda weer toe met Terheijden als belangrijk 
verdedigingspunt voor de stad.  De Spanjaarden overwonnen 
deze slag en Breda gaf zich over. 
Johan van der Made
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BIETJE KWATS ORGANISEERT “LACHEND 
UT JAAR UIT” 2022

Op zondag 18 december organiseert entertainmentgroep 
Bietje Kwats uit Wagenberg voor de derde maal het dorpseve-
nement “Lachend ut jaar uit”. Ditmaal vindt het plaats in Bar13 
(voorheen Driedorp) aan de Kerkstraat 11A te Wagenberg.
Deze doldwaze en gezellige middag staat wederom in het teken 
van het open podium voor lokaal talent. Er is weer gezocht naar 
lokaal talent dat op zoek gaat naar Goud. Want dat is ook het 
thema van deze editie: Goudzoekers.
We zoeken allemaal uitdagingen om een doel voor onszelf te 
behalen en goud behalen is de beloning voor het hoogst haalba-
re. Het goud is de mooiste voldoening en of het nou een gouden 
medaille is of een gouden handdruk: beloning wordt uitgedrukt 
in goud. Maar wij beseffen ook dat goud niet alles is dat blinkt. 
Een leuke middag maken en een blinkende glimlach op het ge-
zicht:  dat is ook voldoening.
We hebben een variatie aan goudzoekers, die naar Wagenberg 
komen, gezocht en gevonden. Zij gaan hun geluk beproeven in 
Bar13.
Zo hebben we vele zangers en hebben we, toepasselijk, een 
Golden Earring coverband, na-
melijk 45 Miles uit Fijnaart. We 
hebben verschillende soorten 
zangers en zangeressen, zoals 
Jeroen van Wijnen (Wagen-
berg), Raymond Westmaas 
(Wagenberg), Laura Ross (Oss) 
en Wendy de Laat (Ooster-
hout). Tevens muziekgroepen: 
de 2 Keezen uit Terheijden en 
’T Hoogtepunt uit Wagenberg. 
Daarnaast de streetdance 
groepen van Kayra’s Move-
ments met jeugdig danstalent, 
gedoceerd door Fleurtje Kustermans (Wagenberg),  playback-
acts en korte sauwelacts en natuurlijk mag Bietje Kwats zelf niet 
ontbreken met een nieuwe act.
De toegang is gratis en we hopen dat iedereen op deze leuke 
dag komt kijken om samen te genieten van de acts en de gezel-
ligheid onder het genot van een drankje en een hapje.
Dus noteer in de agenda: 18 december,  Bietje Kwats bij Bar13. 
Aanvang vanaf 14.00. En alleen mensen met een goed humeur 
zijn gratis welkom.

KERSTSTALLENROUTE  TERHEIJDEN 2022

De kerststallen in Terheijden zijn te bewonderen van 19 de-
cember 2022 tot en met 6 januari 2023. Ze zijn goed zicht-
baar vanaf de openbare weg. Op eigen gelegenheid kun je deze 
route wandelen of fietsen.
Bij het Activiteitencentrum ’t Gruijtplein SOVAK (Koningsveld 
1) is het mogelijk om een plattegrond te halen. Hier ben je ook 
van harte welkom voor een versnapering zoals warme choco-
mel of glühwein. 
Het ophalen van een plattegrond en/of een versnapering is mo-
gelijk:

UITGAAN
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- op werkdagen (van 19 december t/m 6 januari) tussen 14.00 
uur en 17.00 uur.
- in de avonduren tussen 18.00 uur en 20.00 uur op 19, 21, 22, 
23, 26, 28, 29 en 30 december en 2, 4, 5 en 6 januari.
In de avonden wordt regelmatig een leuke activiteit georgani-
seerd. Houd hiervoor onze Facebookpagina in de gaten: www.
facebook.com/KerststallenrouteTerheijden of kijk op onze web-
site www.kerststallenrouteterheijden.nl.
Het publiek bepaalt wie de Kerststal PublieksPrijs verdient. 
Geef jij ook jouw mooiste, beste, leukste, origineelste kerststal 
op? Dat kan door middel van het doorgeven van jouw top 3 
in de daarvoor bestemde brievenbus. Die bus is natuurlijk te 
vinden bij de kerststal op het Gruijtplein (Koningsveld 1). De 
winnaar wint een creatieve workshop voor 4 personen bij 
DROOMWERELDEN (duur van de workshop is 2,5 uur).
Contact:  06 42111358,  kerststallenroute@sovak.nl.

POPKOOR  SWITCH IN KERSTSFEER!

In de maand december ver-
zorgt Popkoor Switch uit Ter-
heijden 2 mooie kerstoptre-
dens.

Op zaterdagochtend 17 december verzorgen we een op-
treden in Winkelcentrum Hoge Vucht, Moerwijk 14 in Breda van 
11.00 tot 11.45 uur.  Dat wordt winkelen in kerstsfeer!
Op zondagmiddag 18 december treedt Switch op bij Acti-
viteitencentrum ’t Gruijtplein bij SOVAK, Koningsveld 1 in Ter-
heijden. Bij het zondagmiddagcafé Doetertoe is iedereen van 
harte welkom tussen 14.45 en 16.00 uur.
In beide gevallen brengen we vnl. moderne kerstliederen ten 
gehore; we zijn immers niet voor niets een popkoor. Zo passe-
ren Mariah Carey, Chris Rea, Slade en Shakin’ Stevens de revue, 
maar natuurlijk schuwen we ook de echte klassiekers niet, zoals 
African Praise Noel en Jingle Bells en zingen we nog wat stem-
mige nummers uit ons normale repertoire.
Het wordt een sfeervol geheel, dus kom vooral gezellig luisteren 
en vergeet even de kerststress.

Na de decembermaand gaan we uiteraard weer verder met het 
instuderen van ons normale repertoire om in 2023 weer een 
aantal mooie optredens te kunnen verzorgen. We zingen liedjes 
van o.a. Lady Gaga, Armin van Buuren, The Scene, Danny Vera, 
Pink, Coldplay en The Beach Boys. 
Ons koor kan nog nieuwe leden gebruiken, dus heb je altijd al 
in een enthousiast popkoor willen zingen, maak dit dan je goe-
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1. Pedro van Beers, 2. Peter Couweleers, 
3. Leny Peemen, 4. Anita Dudok,

5. Elly Bloemendaal, 6. Cor Franken,
7. Susan de Smit, 8. Shu-kwan Man,

9. Toos van Boxsel, 10. Anton Vermeulen,
11. Frans Snoeren
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de voornemen voor het nieuwe jaar! Je bent altijd welkom bij 
een repetitie op woensdagavond bij Plexat in Wagenberg om de 
sfeer te komen proeven.
Laat even weten dat je komt door een mailtje te sturen naar 
popkoorswitch@gmail.com.
Graag tot ziens bij een van onze optredens of onze repetitie!
Wij wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen.

DEMENTIE, MAAR MUZIEK VERGEET JE 
NOOIT!
Alzheimer Café Drimmelen

Bij veel mensen met dementie blijft de muzikale 
hersenfunctie lang intact. Wat kan muziek beteke-
nen voor mensen met dementie en hun naasten? 
We gaan dit samen bespreken en ervaren met Ma-
rijke de Graaf en Gabrielle van den Elshout. Bei-
den zijn muziektherapeut. 
Het effect van muziek kan zeer verrassend zijn. 
U bent van harte welkom op dinsdag 20 de-

cember 2022.
Waar? Seniorenpartner De Wijngaerd, Cyclaamstraat 2A, 4921 
JC Made
Meer informatie: José van de Laar, coördinator Alzheimer 
café.  T 06 53346206.
Hoe laat? Inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, einde 21.30 uur
De entree is gratis. De koffie staat voor u klaar!
Heeft u geen vervoer naar het Alzheimercafé te Made?
Dan kunt u gebruik maken van AutoMaatje. Dit kunt u aanvra-
gen via automaatje@swodrimmelen.nl of via T 0162  748739. 
Belangrijk hiervoor is dat u ingeschreven staat bij AutoMaatje. 

LIVE! HIDDEN AGENDA DELUXE MET 
SHAYE ZADRAVEC  
“Een Americana kerstfeest” 

Helaas konden wij de twee afgelopen jaren onze traditie met 
Hidden X-Mas Deluxe aangevuld met buitenlandse gast-voca-
liste niet voortzetten.  Vandaar dat wij blij zijn dat wij op don-
derdag 22 december 2022 toch weer deze traditie kunnen 
oppakken en zo de donkere dagen voor Kerstmis verlicht inzet-
ten met een sfeervolle portie americana in het Witte Kerkje In 
Terheijden.
Ook nu zal Nederlands leukste altcountryband Hidden Agen-
da Deluxe samen met de Canadese singer-songwriter Shaye 
Zadravec en haar gitarist Tim Leacock weer een mooi pro-
gramma samenstellen met keuzes uit het repertoire van Shaye 
Zadravec en Hidden Agenda Deluxe, aangevuld met kerst- en 
winterse Americana en Roots klassiekers.   
Hidden Agenda DeLuxe 
Vaak geroemd als een van de leukste americana bands van de 
lage landen, is Hidden Agenda Deluxe vanwege drukke bezighe-
den van de individuele muzikanten nu nog hoofdzakelijk actief 
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als gelegenheidsband en bestaat uit BJ Baartmans, gitaar, drum-
mer Sjoerd van Bommel, Bart de Win toetsen en bassist Ge-
rald van Beuningen. Hidden Agenda Deluxe wordt in recensies 
vergeleken met veelal Amerikaanse grootheden zoals The Band, 
The Allman Brothers, Crosby Stills Nash and Young en anderen. 

Shaye Zadravec is een jonge Canadese muzikante, uit Calgary, 
maar op haar debuutalbum “Now And Then” klinkt ze als een 
grote countryzangeres die haar songs vol gevoel en doorleving 
vertolkt. Ze omschrijft zichzelf in een interview als volgt: “Ik be-
schouw mezelf als een vertolker in een Linda Ronstadt - Emmy-
lou Harris-stijl, waarbij het mij om de inhoud van het nummer 
gaat en dat op een oprechte manier interpreteer”. Haar gitarist 
Tim Leacock is ook afkomstig uit Calgary en is daar bekend 
als de “Calgary‘s Keith Richards” vanwege zijn soulvolle zang en 
energieke gitaarspel.
Informatie concert
Tickets kunt u online bestellen via www.openroadsessions.nl. 
Het concert begint om 20.30 uur, waarbij de zaal open zal zijn 
om 20.00 uur.
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5e SPRAAKVERMAAK A GOGO DRAAIT 
OM MUZIEK EN GEZELLIGHEID

Neem de Top 2000 van afgelopen jaren 
nog even door, poets je dansschoenen en 
zorg alvast dat je telefoon is opgeladen. 
Op donderdag 29 december wordt je 
muziekkennis weer getest bij Spraakver-
maak a Gogo, dé gezelligste interactieve 
pubquiz van Brabant. 
Meerkeuzevragen
De quiz bestaat uit drie rondes met 

steeds 10 vragen. Iedereen met een smartphone kan (alleen of 
met een groepje) meedoen. Dit gaat eenvoudig door het beant-
woorden van de meerkeuzevragen die via de app Kahoot op je 
telefoon tevoorschijn komen. Hoe dit precies werkt, leggen we 
op de avond zelf uit. 
De presentatie is in han-
den van Anouk Koreman en 
Wouter van Bekhoven. Zan-
geres Ilonka van Hooydonk 
en De Bounties zorgen voor 
het live muziekspektakel. Stil 
blijven staan kan haast niet! 
Muziek en gezelligheid
Spraakvermaak a Gogo 
draait (net als de bekende 
Top 2000 a Gogo, maar dan 
zonder gedoe) om muziek, 
muziekkennis en vooral ge-
zelligheid. En mét een interactieve pubquiz, waarbij gestreden 
wordt om de ‘Spraakvermaak a Gogo’ beker. Na vier succesvolle 
edities en na twee jaar corona, gaan we er dit jaar weer een 
leuke en feestelijke avond van maken. 
Spraakvermaak a Gogo vindt plaats in ‘De Gouden Leeuw’ in 
Terheijden en start om 20.00 uur.
Kaarten à € 7,50 zijn te koop bij DA Relinde Fijnaut, Hoofd-
straat 11 in Terheijden (op = op). 
Seizoenkaarten zijn deze avond niet geldig. 
Zie ook www.spraakvermaak.nl.

TRACTORS BY NIGHT GAAT DOOR!

Op vrijdag 6 januari 2023 trekt er weer een lange stoet ver-
lichte tractors door de gemeente Drimmelen.
Leuk om te kijken, leuk om mee te rijden, leuk om te helpen!
Deelnemers opgelet!
Wil je deelnemen met je verlichte tractor? Dan willen wij dat 
natuurlijk graag weten!
Opgeven kan door middel van een mail naar Tractorsbynight@
outlook.com.  De laatste definitieve mogelijkheid om je op te 
geven is 16 december bij Bij Bas. Wij zijn daar aanwezig van 
19.30 tot 21.30 uur. Daar krijg je je volgnummer en vragen we 
je de deelname contant te voldoen à € 10,-. Kom je daar langs 
om dan al aan de voorpret te beginnen?
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Let wel: vol = vol. Er mogen er maximaal 50 mee rijden!
Gezocht
Om dit evenement te kunnen laten slagen hebben we verkeers-
regelaars nodig.  Wie wil ons dit jaar (weer) helpen?
Wat houdt dit in? Je geeft jezelf op met een email adres. Dit 
adres wordt gebruikt om een kleine cursus toe te sturen. Deze 
cursus is online en duurt ongeveer max 20 minuten.  Als je deze 
voldoende hebt afgerond, ben je 1 jaar lang evenementen-ver-
keersregelaar. Op de eindlocatie staat dan een drankje voor je 
klaar.

Route 
17.30 uur Terheijden: Bredaseweg, Hoofdstraat, Raadhuis-
straat, Molenstraat, Moerdijkseweg.
18.00 uur Wagenberg: Withuisstraat, Dorpsstraat, Brouwerij
straat, Brandestraat.
18.30 uur Made: Zuideindsestraat, Nieuwstraat, Dahliastraat, 
Cyclaamstraat, Den Deel, Nieuwelaan, Valkenbergstraat, Raad-
huisplein, Marktstraat, Patronaatstraat, Lucia Eijckenstraat, Wil-
helminastraat, Boerenhoekstraat, Koekoekweg.  
19.15 uur Drimmelen: Koekoekweg, Amerweg.
20.15 uur Lage Zwaluwe: Amerweg, Kerkstraat, Ganshoek-
singel, Oude Weg, Plantsoen, Loonsedijk, Gaete, Horenhilsedijk.
20.45 uur Hooge Zwaluwe: Horenhilsedijk, Raadhuisstraat, 
Kerkdijk, Helkantsedijk.
21.15 uur Made: Watertorenstraat, Brandestraat, Wildestraat, 
Wagenstraat.
Eindpunt Wagenberg:  Rasenberg Wagenberg.

KERSTCONCERT HARMONIE TERHEIJDEN 

Traditiegetrouw vindt op Tweede Kerst-
dag het kerstconcert van Harmonie Ter-
heijden plaats in café De Harmonie, Mark-
straat 5 in Terheijden.
Het concert vangt aan om 12.00 uur. 
Voordat het concert begint kunt u aller-
eerst genieten van een heerlijk kopje kof-
fie of thee met kerstkransje dat u wordt 
aangeboden door de uitbaters van café 
De Harmonie. 

De Slagwerkgroep o.l.v. Mathyn de Jong en het Groot Orkest 
o.l.v. Martijn Krijnen hebben een gevarieerd programma voor u 
samengesteld waarin de kerst-
muziek natuurlijk de boven-
toon voert.
Onze harmonie krijgt op deze 
kerstdag ook nog eens extra 
versterking van enkele leden 
van de Gruijtveldband. Samen 
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muziek maken is geheel in lijn met wat Kerst beoogt; iedereen 
doet mee!  U bent van harte welkom.
Rectificatie artikel ‘Muziek in de school’ 
In ons artikel in de vorige editie van Rondom de Toren is per 
abuis vermeld dat de muzieklessen op basisschool De Zegge-
wijzer (verzorgd door Harmonie Terheijden in het kader van 
‘Muziek in de school’) € 50,- bedragen i.p.v. € 30,-. De lessen 
vinden plaats op de dinsdagen vanaf januari tot aan de zo-
mervakantie van 14.45 - 15.45 uur in voornoemde school. 
Meer informatie en  het  inschrijfformulier vindt u op    www.har
monieterheijden.nl. 

TERHEIJDEN  TOEN & NU

Nog geen origineel cadeau kunnen vinden 
voor rond de feestdagen? Lootjes getrokken 
voor een geschenk met een beperkt bedrag? 
In plaats van je geld uit te geven aan allerlei 
onnutte dingen van de Action biedt De Vlas-
selt uitkomst.  Voor € 9,- blijf je waarschijnlijk 
binnen het budget en de gelukkige krijgt iets 
waar je nu en later nog veel plezier aan zult 
beleven.

Johan en Mariet Bax-Lievens stelden boekje 169 samen. In 176 
pagina’s wordt het Traaie van toen, bekend van oude prentbrief-
kaarten, tegenover het Terheijden van nu gezet. Je ziet het dorp 
veranderen, maar vaak ook weer nagenoeg hetzelfde blijven.
Alle leden van Heemkundekring De Vlasselt krijgen dit nummer 
gratis bezorgd. Geen lid, maar toch belangstelling? Neem con-

VAN  ALLES  WAT
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tact op met secretariaat@devlasselt.nl en alles komt in de bus. 
Nabestellen is ook mogelijk, zolang de voorraad strekt. Nog be-
ter:  je wordt lid van De Vlasselt met een jaarabonnement voor 
€ 14,50 (met automatische incasso) en dan ontvang je dit pracht
exemplaar als welkomstgeschenk.
Ed Oud

KOM OOK NAAR HET ONTDEKLAB 
‘Lichtgevende monsters en kaarten’ bij  Theek 5 Made 

Ontdekken, onderzoeken en 
proefjes doen, dat is Ontdeklab 
bij Theek 5 Made! Doe je mee?
Op woensdag 21 decem-
ber van 13.30 - 15.30 uur is 

er een superleuk Ontdeklab in de bieb voor kinderen van 9 t/m 
12 jaar.  Kom ook en maak een lichtgevend monster en je eigen 
lichtgevende wenskaart. Je gaat 
aan de slag met LED-lampjes en 
koperdraad en maakt hiermee 
je eigen creatie.
Het Ontdeklab is gratis en 
speciaal voor kinderen van 9 
t/m 12 jaar, wonend in de ge-
meente Drimmelen. Aanmel-
den is i.v.m. een beperkt aan-
tal plaatsen verplicht. Meld je 
aan via www.sjorssportief.nl. 
We  zien je graag bij  Theek 5!

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende activitei-
ten 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.
Project Verbetering Regionale Keringen

In de gemeente Drimmelen 
gaat het waterschap de regio-
nale dijken in en nabij  Terheij-
den verbeteren. Het verbete-
ren van deze kering valt onder 
het project Verbetering Regio-
nale Keringen en moet zorgen 

voor een betere veiligheidsnorm. Op 29 november hield Wa-
terschap Brabantse Delta een inloopmiddag in Terheijden om 
alle belangstellenden te informeren. Omgevingsmanager Lex 
Heijmans van het waterschap gaf ons daar een toelichting op 
de plannen.
Benefietconcert Witte Kerkje Terheijden
Op zondag 27 november 2022 werd er een benefietconcert ge-
organiseerd in het Witte Kerkje van Terheijden. Het monumen-
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tale kerkorgel moet komende 
winterperiode namelijk een 
grote onderhoudsbeurt on-
dergaan. Het gaat hier om een 
orgel dat door de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed 
op de lijst van monumentale 

kerkorgels is geplaatst. Het project om het orgel in goede staat 
en bespeelbaar te houden,  zal in totaal circa € 23.000,- gaan 
kosten. De begroting is echter nog niet geheel gedekt. Daarom 
heeft organist Leander Schoormans, samen met andere musici, 
aangeboden om een benefietconcert te organiseren.
Iedereen doet mee in Drimmelen

De gemeente Drimmelen wil 
dat iedereen die dat wil, op 
een gelijkwaardige manier mee 
kan doen aan de Drimmelen-
se samenleving. De gemeente 
probeert daarom in onze ge-
meente meer begrip te laten 

ontstaan voor mensen met een zichtbare of onzichtbare be-
perking. Daarvoor werd aan Omroep Drimmelen gevraagd om 
individuele filmpjes te maken van mensen met een beperking.  
De gemeente hoopt dat er op deze manier in zijn algemeenheid 
veel meer begrip ontstaat.  In deze aflevering ziet en hoort u het 
verhaal van Amy.
Motorcross Made
Op 4, 5 en 6 november vond de Motorcross Made weer plaats, 
georganiseerd door de Stichting DVO. Dit is een stichting die 
jaarlijks een motorcrossweekend met feestprogramma organi-
seert, waarvan de netto opbrengst bestemd is voor een aantal 
goede doelen,  bij voorkeur uit de gemeente Drimmelen. Dit jaar 

vond alweer de 22e editie van 
dit evenement plaats. De uitrei-
king aan de goede doelen ge-
schiedt jaarlijks op een vast te 
stellen datum en plaats tijdens 
een gezellig samenzijn, waarbij 
de geselecteerde goede doelen 

en de vrijwilligers, welke allen een enorme bijdrage leveren aan 
het slagen van dit motorcrossevenement, worden uitgenodigd.
Bernarduskerk Made uit dienst

De Bernarduskerk in Made is 
niet meer in gebruik als kerk. 
Deze wordt namelijk ver-
bouwd tot het nieuwe sociale 
en culturele hart van Made. Wij 
namen een kijkje in de kerk, 
waar Cor Knoop een toelich-

ting geeft op de geschiedenis van dit prachtige gebouw. Ook 
ziet u in het verslag beelden van de dienst die op  21 augustus 
werd gehouden, toen de kerk aan de eredienst is onttrokken. 
Afsluitend beelden van de verbouwing.
Bouw Windpark Zonzeel 
Eneco, Traais Energie Collectief 
en Pure Energie werken samen 
aan de bouw van zes windmo-
lens van Windpark Zonzeel, 
onderdeel van Energie A16.  
Tijdens de open dag op zater-
dag 8 oktober gaven ze uitleg op de bouwlocatie aan de Mark-
weg 1 in Langeweg. Tijdens de open dag kon je aansluiten bij één 
van de rondleidingen, waarin uitleg werd gegeven over de bouw 
en over hoe een windmolen werkt. Ook wij namen een kijkje.
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FOTO  VAN DE MAAND

Dit is de foto van de maand december van fotoclub 
Dinasa. 
De fotograaf is Frank van der Sanden.

WAARDERING JONGE MANTELZORGERS

Zijn er in jouw gezin of om-
geving jonge mantelzorgers 
(6 jaar t/m 23 jaar), laat deze 
kinderen en jongeren dan in-

schrijven bij ‘Het Kennis & Steunpunt Mantelzorg’ via jmz@
swodrimmelen.nl.
Vanuit ‘Het Kennis en Steunpunt Mantelzorg’ organiseren wij 
verschillende acties en/of activiteiten voor hen. Daarbij kunnen 
zij ook altijd bij ons terecht met vragen of voor een luisterend 
oor.  Bovendien is het ook nog eens zo dat, als ze ingeschreven 
staan, zij in aanmerking komen 
voor de Waardering van de 
Gemeente, een bon ter waar-
de van € 25,-. Ieder jaar wordt 
deze bon aan het eind van het 
jaar uitgereikt. Dit jaar heeft 
Rosalinde (stagiaire) aan deze 
twee jonge mantelzorgers de 
bon uitgereikt. 

MINIMAREGELING MAAKT SPORTEN 
MET EEN LAAG INKOMEN MOGELIJK 

Iedereen moet kunnen sporten 
bij een club of vereniging of op 
schilder- of muziekles kunnen. In-
woners van de gemeente Drim-
melen met een klein budget kun-

nen daarvoor een beroep doen op de zogenaamde Minimarege-
ling. Meer weten over deze regeling? Bel dan met buurtsport- en 
activiteitencoach  Tasha van Dam, de nieuwe contactpersoon 
voor deze regeling. Zij is bereikbaar op 06 43288684 of stuur 
een e-mail naar minima.drimmelen@surplus.nl. 
De Minimaregeling is er voor alle inwoners uit de gemeente 
Drimmelen met een minimuminkomen. De voorziening wordt 
niet toegekend in geld, maar gaat rechtstreeks naar de club, 
vereniging of naar de sportwinkel. De maximale vergoeding be-
draagt € 300,-. Er kan een aanvraag worden gedaan voor sport, 
cultuur of welzijn. Het gaat bijvoorbeeld over de aanschaf van 
sportkleding, de contributie voor verenigingen, dans en toneel-
spel of lidmaatschap van een scouting. De buurtsportcoach van 
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Surplus kan ook meedenken in welke (sport)activiteit het beste 
past. 
Wie komt in aanmerking?
Alle inwoners vanaf 18 jaar met een minimuminkomen die wo-
nen in één van de kernen van de gemeente Drimmelen. Kin-
deren tot 18 jaar kunnen een aanvraag indienen bij Stichting 
Leergeld. Inwoners met een hoger inkomen en bijvoorbeeld 
schulden kunnen ook een beroep doen op de regeling, mits ze 
deelnemen aan een traject om hun schulden af te lossen. 
Surplus in Drimmelen
Surplus biedt in de gemeente Drimmelen maatschappelijk werk, 
schuldhulpverlening, sociaal raadsliedenwerk, jongerenwerk, 
buurtsportcoaches voor jeugd en ouderen, begeleiding status-
houders, Huiskamers D’n Hartel en Ganshoek, activiteiten-
coach en palliatieve terminale zorg. Kijk voor meer informatie 
op www.surplus.nl/gemeente-drimmelen. Neem voor meer in-
formatie contact op met Surplus Welzijn in Drimmelen via 076 
5027788 of mail naar drimmelen@surplus.nl.

ONDERHOUD  AAN DE MOLEN

De laatste paar weken is er groot onder-
houd aan de molen uitgevoerd. Voor de 
veiligheid moeten de roeden eens in de 
zoveel jaren “doorgehaald” worden. De 
roeden zitten aan 2 kanten in de askop 
vast met wiggen. Bij de andere 2 kanten 

zitten de ijzeren roeden direct op het gietijzer van de as. Om te 
controleren of daar roestvorming is, moeten de wiggen gelost 
worden zodat de roede een stuk omhoog getakeld kan worden: 
het “doorhalen” van de roede. De roest is verwijderd, alles is 
geverfd en de roeden zijn door de wiggen weer vastgezet.
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De roede bestaat uit ijzeren delen die aan elkaar gelast zijn. 
Deze lasnaden zijn ook meteen gecontroleerd om er zeker van 
te zijn dat de kans op het breken van de roede heel klein is. 
Gelukkig zijn de roeden van Terheijden nog in uitstekende staat.
Voor de veiligheid is ook de stelling gecontroleerd en de balken 
en planken die niet meer goed waren zijn vervangen. Er moest 
meer vervangen worden dan verwacht en daarmee valt de re-
paratie duurder uit. Gelukkig is er subsidie van het rijk en zijn er 
donateurs. Daardoor is de stelling weer veilig toegankelijk voor 
molenaars en bezoekers. 

De laatste grote klus die nu nog moet gebeuren is het schilde-
ren van de molen. Die onderdelen waar je alleen bij kunt met 
een hoogwerker, worden door de molenmaker uitgevoerd. De 
andere delen zoals de stelling, stellinghek, deuren en ramen wil 
Stichting Molen De Arend met behulp van vrijwilligers proberen 
uit te voeren.  We proberen zo de kosten in de hand te houden. 
Ook daarvoor wordt de bijdrage van de donateurs gebruikt. 
Het schilderen gebeurt volgend jaar lente en zomer.  De molen 
is dan weer helemaal tiptop in orde en een sieraad voor het 
dorp. Vrijwilligers die willen helpen schilderen kunnen zich op-
geven bij molenaar Adri.

UITSLAG  VOGELSHOW EWVV

Het zit er weer op. De vo-
gelshow voor dit jaar is weer 
goed verlopen. Altijd weer een 
hele klus om een vogelshow te 

organiseren.  Al het materiaal is weer opgeborgen op de zolder 
bij “Bij Bas“ in Wagenberg.  Wij zijn blij dat we alle rekken en zo 
weer bij hem kunnen opbergen. Dat scheelt een heel gesjouw. 
Wij  zijn Bas erg dankbaar dat we daar ieder jaar weer een vo-
gelshow mogen houden.  Het betekent voor hem wel dat hij de 
zaal een gehele week beschikbaar stelt om de tentoonstelling 
op de bouwen, de vogels te keuren en voor het publiek open 
te stellen. 
De variatie van vogels qua soorten en kleurennuances was erg 

3 molenmakers die met de stelling bezig zijn

Arie van de Wal met de hoogwerker bij de askop
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groot. De belangstelling vanuit 
het publiek was wat minder 
dan bij de vogelshows van voor 
de coronatijd, maar daardoor 
niet minder gezellig. 
De vogelshow werd georgani-
seerd met onze zustervereni-
gingen uit Made en Moerdijk. 
De Vogelvereniging Made was 
jammer genoeg wat minder vertegenwoordigd. De inbreng van 
en de samenwerking met de Moerdijkse Vogelvrienden was erg 
goed. 
Bij de kleine loterij op zondagmiddag was het erg gezellig en er 
werden weer veel prijzen gewonnen. 
De grote winnaar dit jaar was Werner  Voermans. Hij bracht 
weer een prachtige stam (4 vogels van gelijke soort en kleur) 
mee van zijn mooie Elegant parkieten en kreeg daarvoor 375 
punten. Op bijgaande foto 
wordt hij gefeliciteerd door 
onze voorzitter Gerrit Schets 
en worden bekers, certificaat 
en medaille uitgereikt. Wim 
Voermans had het mooiste stel 
(2 vogels van hetzelfde soort 
en kleur) met zijn Turquoisine 
parkiet man met 182 punten. 
Wim haalde ook goud en de derby (aangewezen vogel) met 
zijn Turquoisine parkiet. Mark Geleijns had de mooiste individu-
ele vogel met zijn Zebravink oranjebrons ZB grijs. Mark heeft 
mooie zebravinken in allerlei kleuren. Mooi om te zien. Mark 
had ook grasparkieten ingezonden waarvoor hij goud en zilver 
heeft gehaald. De prijs voor de 5 beste vogels ging naar 2 per-
sonen en wel Gerrit Schets en Werner Voermans. Zij behaalden 
beiden 462 punten. Het publiek deed ook weer mee. Zij vonden 
net als vorig jaar de balispreeuwen van Bas Stolwijk de mooiste 
vogels. Hieronder de volledige uitslag. 

 
R/O 
(1) 

prijs Hoofdgroep Soort  Naam  Pun-
ten 

Bond  

R/O Goud  Kleurkanaries Melanine phaeo geel intensief  John Ooijen  93  BM 
R/O Zilver   Kleurkanarie Melanine bruin wit John Ooijen  92  
R/O Goud  Postuurkanarie  Gloster consort bont schimmel John Ooijen  93  
R/O Goud  Tropen 5 - 13 Zebravink pastel oranjebrons 

zwartborst  
Mark Geleijns 95 BK 

R/O Zilver  Tropen 5 - 13 Forbus papagaaiamadine wildkleur Gerrit Schets 94    
R Brons  Tropen 5 - 13 Driekleurpapagaaiamadine Arie van Santbergen 93  
O  Brons  Tropen 5 - 13 Emblema picta wildkleur  Gerrit Schets 92  
R/O Goud  Tropen 14 – 17  Groenling Pastel  Ad Scheerhoorn 92 BM 
R Goud  Kleine parkieten Agapornis roseicollis oranjemasker  Bop Giphart 93 BM 
R Zilver  Kleine parkieten  Grasparkiet pallid violetblauw Mark Geleijns 92  
O Goud  Kleine parkieten  Grasparkiet pallid violetblauw  Mark Geleijns 92  
R/O Goud  Grote Parkieten  Turquoisine parkiet groen man Wim Voermans  94 BM 
R Zilver  Grote Parkieten  Elegant parkiet  Arnold v Santbergen  93  
R/O Goud  Stam  Elegant parkiet Man  Werner Voermans  375  
R/O  Zilver  Stam  Binsenastrild wildkleur Gerrit Schets 374  
R/O Goud  Stel  Turquoisine parkiet man Wim Voermans 182  
R/O Goud  Derby Turquoisine parkiet man  Wim Voermans  94   
R/O Goud  Open klasse  Balispreeuw Bas Stolwijk 93  
O Goud  jeugd Gloster Consort Mees Eestermans 91  
O Goud  jeugd Zilverbek bruin  Bethe Eestermans 90  
R/O = regio en onderling 

BESTE  JAN WILLEM!

Na je vele jaren te hebben ingezet voor de Drimmelse samenle-
ving heb je het ambt van wethouder ingeruild voor een baan in 
loondienst.  Vroeg of laat gaat dat nu eenmaal zo. Niets is voor 
altijd en afscheid nemen is des levens. 
Voor de vele jaren inzet zijn wij je als leden van de Lijst Har-
ry Bakker zeer dankbaar. Niet alleen voor je inzet, maar ook 

POLITIEK
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dankbaar om wie JIJ als mens bent en dat JIJ je als mens voor 
Drimmelen hebt ingezet. 
Jij was als bestuurder de vertegenwoordiging van menselijkheid. 
Altijd redelijk, toegankelijk, nabij, ondersteunend, sociaal, een 
mens onder de mensen. Altijd zoekend naar oplossingen en 
recht doen aan mensen en hun belangen. Integer, geen eigen of 
verborgen agenda, maar open en midden in onze samenleving. 
Jij was altijd ONDER ONS. 

Jouw stempel staat ZEER ZWAAR op de identiteit van de Lijst 
Harry Bakker gedrukt. Jij gaf samen met de leden, de fractie en 
Harry bestaansrecht aan de partij. Jij WAS de partij. Jouw uit-
straling maakte ook altijd indruk op de inwoners van Drimme-
len en om die reden waren en zijn wij al vele jaren de grootste 
partij van Drimmelen. Wij zijn een partij zonder een landelijk 
politieke hokjeskleur maar enkel de kleur die ons ALLEN bindt: 
ORANJE.   Van die verbinding en dié kleur was jij dé exponent 
bij uitstek.  Een “Oranje Verbinder”. 
Je portefeuille als wethouder was fors en vaak ook heel com-
plex. Ondanks dat grote gewicht heb jij heel veel weten te berei-
ken. Grote dagelijks zichtbare projecten (te veel om op te noe-
men) zijn dankzij jouw inzet in Drimmelen uitgevoerd. Chapeau!
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Beste Jan Willem: we missen je nu al. In het gemeentebestuur, 
de politiek, de fractie, de vereniging, op het gemeentehuis, in de 
raadzaal, op straat, bij evenementen, of zomaar ergens onder-
weg. Overal dus!   
Hoe kunnen wij je danken? Een hand? Een schouderklop? Bos-
je bloemen? Of een gebaar van blijvende waarde en erkenning 
voor wat jij voor onze vereniging en onze leden hebt betekend? 
Het minste wat wij kunnen doen is je benoemen tot ERELID 
van de Vereniging Lijst Harry Bakker. En dat doen we bij deze! 
Beste  JAN  WILLEM, namens eenieder van ons: DANK!
(Uitgesproken door Otte Strouken, voorzitter en secretaris van 
de LHB, namens de leden en het bestuur)

AANDACHT  VOOR  AGRARISCHE SECTOR

In deze roerige tijden zet ik mij als raadslid graag in voor de 
agrarische sector in de gemeente Drimmelen. Ik ben zelf ook 
werkzaam in de agrarische sec-
tor en met mijn kennis probeer 
ik aandacht te vragen voor 
belangrijke zaken die spelen. 
Lijst Harry Bakker is blij dat 
de gemeenteraad achter de 
agrarische sector staat. Op 14 
juli 2022 is de motie “Steun de 
boeren” raadsbreed gesteund 
en ingediend. Lijst Harry Bak-
ker heeft zich de afgelopen 
periode voor deze sector op 
de volgende punten ingezet en 
aandacht gevraagd.
Zoals te zien is in het buiten-

Suzan Damen, raadslid Lijst Harry Bakker
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gebied wordt de begroeiing van de bermen hoger gehouden, 
waardoor het voor graasdieren giftige Sint Jacobskruid daar nog 
beter groeit. Dat willen we graag aanpakken.
De hogere bermbegroeiing zorgt ook voor een aantal gevaarlij-
ke situaties die we onder de aandacht brengen.
De agrarische sector heeft aangegeven graag mee te helpen met 
het opwekken van duurzame energie. Doordat het elektriciteits
net bijna vol zit, wordt dit proces erg bemoeilijkt. Dit willen we 
graag bespreekbaar maken.
Een ander punt van aandacht is het vermijden van wegafsluitin-
gen in het oogstseizoen zodat zowel de agrarische machines als 
het bouwverkeer zo min mogelijk last van elkaar hebben.
De bypass voor de Zoutendijk staat gepland. Fijn dat straks de 
agrarische machines het dorp kunnen vermijden.
In 2023 wordt een bedrijfscontactfunctionaris aangesteld, zodat 
bedrijven één contactpersoon krijgen.  Wij hebben hierbij meer-
dere malen aangegeven om er bij de selectie rekening mee te 
houden dat deze functionaris ook kennis heeft van de agrarische 
sector.
Dit was een korte update en heb je suggesties of ideeën voor 
de agrarische sector dan kun je altijd contact met mij opnemen.
Suzan Damen, Lijst Harry Bakker

CDA DRIMMELEN:  TELEFOONS IN DE 
KLAS ZIJN EEN SERIEUS PROBLEEM

CDA Tweede Kamerlid René Peters 
deelde zijn standpunt over telefoons van 
kinderen in het middelbaar onderwijs. 
Peters stelde dat mobiele telefoons een 
probleem vormen voor docenten en leer-
lingen om de aandacht van de kinderen 
er nog wel bij te kunnen houden.  Als do-
centen wiskunde en geschiedenis onder-

strepen wij deze mening van harte. De spanningsboog van een 
leerling op de middelbare school is niet altijd even lang. Daar 
kunnen kinderen helemaal niks aan doen, dat hoort gewoon bij 
hun leeftijd. Telefoons die continue een beroep op hen doen 
helpen dan niet mee. Het is voor volwassenen immers al een 
enorme uitdaging de telefoon te negeren. Het is volgens ons de 
taak van het onderwijs om kinderen te begeleiden waar ze dit 
nodig hebben. 
Steeds vaker kloppen ouders bij ons aan met de vraag of wij als 
docent kunnen helpen bij het haast verslavend gebruik van tele-
foons door hun kinderen. Menig discussie of zelfs ruzie wordt er 
aan de keukentafel uitgevochten over de hoeveelheid schermtijd 
die dagelijks door kinderen wordt volgemaakt. Recent kwam 
er ook nog een onderzoek naar buiten dat het slaapritme van 
steeds meer kinderen verstoord raakt door telefoongebruik te 
laat op de avond. 
Eén van de meest belangrijke taken van de middelbare school 
is volgens ons de sociale ontwikkeling van kinderen. Leerlingen 
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vinden verbondenheid met leeftijdsgenoten via de digitale we-
reld van hun telefoon. Maar tegelijk is dit ook een laagdrempeli-
ge verbondenheid, waarbij je niet werkelijk met een ander hoeft 
te praten of contact te maken.  Wij zien dat kinderen het lastiger 
vinden om zich uit te drukken en om op een sociale manier met 
elkaar om te gaan.  Als lokale CDA’ers, maar vooral als docen-
ten, zien we de noodzaak om kinderen hier meer in te begelei-
den en de telefoon meer te mijden. Niet alleen het leerproces 
staat onder druk door deze mobiele afleiding. Juist de sociale 
ontwikkeling krijgt een flinke tik en dat moeten we niet willen.
Koen de Vlam - docent wiskunde; burgerraadslid CDA Drim-
melen
Luc Rullens - docent geschiedenis; raadslid CDA Drimmelen

SAMEN EN OUDER WORDEN
Mijn moeder van 100 jaar is het voorbeeld

Sinds augustus woont mijn 100-jarige 
moeder in woonzorgcentrum Elisa-
beth in Breda. Ze is daar gelukkig en 
wordt er goed verzorgd. Maar 100 jaar 

werd ze thuis, waar ze toen nog zelfstandig woonde. Haar jeugd 
heeft ze doorgebracht in Wagenberg en een groot deel van haar 
leven woonde ze in Etten-Leur.
Het leven is maar kort, maar toch kan er veel gebeuren. Had je 
een gelukkige jeugd, werd je goed opgevangen of liep niet alles 
van een leien dakje? (SAMEN Drimmelen wil hier graag ook op 
toezien….).  Daarna misschien relaties, e.v. een gezin, opleidin-
gen en werk. En als je hiermee klaar was: je oude dag.
Je probeert je zo goed mogelijk hierop voor te bereiden. Je 
spaart, sluit regelingen af en hoopt dat je gezondheid mee wil 
werken. Ben je samen, dan wil je natuurlijk dat dit zo lang mo-

P O L D E R S T R A A T  8 ,  4 8 4 4  B J  T E R H E  D E N  W W W . B O B O S B O N B O N S . N L

bonbons | chocolade | pakketjes
lunch | high tea | workshops
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gelijk door kan gaan. Toch hoor je nogal eens dat echtparen 
gescheiden worden als een van de twee ziek wordt. SAMEN 
Drimmelen wil dat onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven wonen. De gemeente Drimmelen is al goed bezig: 
Zonder extra kosten kunnen ouders bij hun kinderen blijven 
wonen, wel of niet in een aanleunwoning. Ook zijn er in de ge-
meente Drimmelen diverse organisaties die zich bekommeren 
om onze ouderen. De gemeente moet er in onze ogen op blij-
ven toezien dat dit mogelijk kan blijven. Levensloopbestendig 
blijven bouwen is het devies. Opa en oma voldoende onder-
steuning geven, zowel financieel als op zorggebied, daar staat 
SAMEN Drimmelen voor.  
De grote hoeveelheid levenservaring moet er ook voor zorgen 
dat wij naar deze mensen blijven luisteren. Dit is ook een tip 
voor onze nieuwe burgemeester, Boy Scholtze(31!).  We hebben 
hier vertrouwen in en zullen hem hierbij helpen. Luisteren naar 
de ouderen zou ook moeten kunnen in een speciaal ouderenlo-
ket:  In ieder dorp zou het mogelijk moeten zijn dat mensen op 
leeftijd met hun vragen en problemen hier terecht kunnen. Wij 
gaan hier nog steeds voor. Mee eens? samendrimmelen@gmail.
com.  En volg het voorbeeld van mijn moeder.  Nog vele jaren! 
Kees van Meel, raadslid SAMEN Drimmelen

SAMEN DRIMMELEN BEDANKT 
BURGEMEESTER DE KOK
Afscheid, na bijna 18 jaar burgemeester van 
Drimmelen.

In een onrustige gemeente Drimmelen begon burgemeester de 
Kok zijn loopbaan. Na bijna 18 jaar zet hij hier nu een punt 
achter. Onrustig is het zeker niet meer in Drimmelen. De orga-
nisatie zit nu goed in elkaar.  De voorzitter van de raad bekijkt 
het en ziet dat het goed is.
In februari 2020 maakte ik voor het eerst kennis met de burger-
vader.  Carnavalsstichting De Mayenèrs had besloten dat ik de 
burgemeesterspenning  mocht ontvangen. Een carnavalsonder-
scheiding, maar wel een die hoogstpersoonlijk door meneer De 
Kok werd uitgereikt. En zo is hij:  grote of kleine onderscheidin-
gen, als burgervader kwam hij die persoonlijk overhandigen. Hij 
liet zich in alle dorpen zien en was altijd de vriendelijkheid zelve. 

Ja, Hans Kraaij, hij was benaderbaar en stond tussen de mensen.
Was hij altijd even gemakkelijk? Nee, dat zeker niet. Ook al hield 
hij zich altijd op de achtergrond, hij hield wel een vinger aan de 
pols. SAMEN Drimmelen kan er over meepraten: In deze burge-
meestersperiode is onze partij ontstaan.  Als burgervader bege-
leidde hij de ontwikkeling van onze partij. Hij accepteerde onze 
afgevaardigden in de raad en benaderde hen als de anderen. Maar 
als een goed burgemeester bleef hij kritisch:  Tot grote afkeer 
van onze, helaas nu overleden, voorzitter werd deze eens bij 

de raadsvoorzitter geroepen: “Was er niet door zijn publicitai-
re activiteiten sprake van belangenverstrengeling?” Johan boos, 
maar de burgemeester vond dat dit moest.  Alles kritisch in de 
gaten houden! Meelevend was hij ook:  Als iemand uit de raad 
een ander onheus bejegende nam hij het voor deze persoon op. 
Ook SAMEN  Drimmelen 
maakte dit mee. Meneer De 
Kok was begripvol en werk-
te vol medeleven mee aan 
de wijzigingen binnen onze 
partij.
Wij bedanken dus de bur-
gemeester, de stabiele fac-
tor van onze gemeente. En 
wij weten zeker dat de in-
woners van onze gemeente 
het hiermee eens zijn, want 
SAMEN maken we een ge-
meente leefbaar. En dat had 
hij al door voordat onze 
partij bestond! Burgemees-
ter Gert de Kok, bedankt!
Ben je het met ons eens?  SAMEN Drimmelen wacht op je! 
Groeten, Kees.

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

In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact 
opnemen met telefoonnummer 06 10490088.
Vieringen door de week en in het weekend  
Zaterdag 17 december 19.00 uur: Eucharistieviering. 
4e weekend van de Advent. Voorganger: pastoor R. van Brons-
wijk. Orgel:  dhr. J. van Opdorp.
Zaterdag 24 december 22.30 uur: Kerstavond. Eucharis-
tieviering.  Voorganger: pastoor R. van Bronswijk. Koor:  Anthony 
Singers. 
Zondag 25 december 11.00 uur: 1e Kerstdag. Eucharistie-
viering.  Voorganger: pastoor R. van Bronswijk. Koor: Drie-Ko-
ren. o.l.v. H.  Vergouwen. Orgel:  J. Horbach.
Maandag 26 december: 2e Kerstdag. Van 11.00 uur tot 
13.00 uur:  Kerststal bezichtigen in de H. Antonius Abtkerk.
Zaterdag 31 december 19.00 uur: Oudjaar. Woord- en 
communieviering.  Voorganger: pastoraal medewerker G. van 
der Korput. Koor: Drie-Koren o.l.v. H.  Vergouwen.
Zondag 1 januari 9.30 uur: Parochiële viering in Senioren-
partner De Wijngaerd te Made. Na afloop is er, onder het 
genot van een kopje koffie of thee, gelegenheid om elkaar de 
beste wensen voor 2023 over te brengen.
Mededelingen
Op vrijdag 16 december is er een Kerstmarkt in zaal ”De 
Abt”. Ingang via de grote deuren om de hoek vanuit de Mark-
straat.
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. 
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-

KERK
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gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt  wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. we-
ten aan het parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden, 
telefoonnummer 076 5931216 of via e-mailadres terheijden@
naardekerk.nl. U bent van harte welkom.

AMBULANCE SNELLER IN DORPEN 
DOOR  AMBULANCEPOST  WAGENBERG 

Sinds 1 december is er een ambulancepost 
aan het Meulenpad 13 in Wagenberg. Het 
doel van deze voorziening is om de aan-
rijtijden naar de inwoners van met name 
Hooge en Lage Zwaluwe en Drimmelen te 
verkleinen. “Dit betekent veel voor deze 
dorpen,” stelt wethouder Jürgen Vissers. 

“Bij ambulancezorg kan elke seconde tellen.” 
“Samen goed kijken”
De wens om de aanrijtijd van de ambulance in de gemeente 
te verkorten bestaat al langer bij de gemeente Drimmelen en 
de Regionale Ambulancevoorziening (RAV).  Wethouder Vissers: 
“De gemeenteraad vraagt hier al heel veel jaren aandacht voor. 
Door samen goed te kijken naar de mogelijkheden zijn we op 
deze oplossing uitgekomen.” Door de centrale ligging van de 
ambulancepost zijn de inwoners van de gemeente Drimmelen 
snel te bereiken en kan de ambulance ook snel in Breda en 
Oosterhout zijn.

Dynamische ambulancezorg
De bezetting wordt geregeld via de zogeheten dynamische am-
bulancezorg. Dit houdt in dat de meldkamer goed kijkt naar de 
aanwezige en beschikbare ambulances. De centrale stuurt deze 
naar de meest strategische plaats in de regio. De ambulance-
post in Wagenberg wordt één van deze strategische plaatsen. 
De post is daardoor niet permanent bezet, maar kan gebruikt 
worden als uitvalbasis gedurende de dag op werkdagen van 8 
uur tot 5 uur. 
De ambulancepost is officieel geopend met direct omwonenden 
en operationeel sinds donderdag 1 december.

STARTERS- EN DUURZAAMHEIDS-
LENINGEN OOK IN 2023

Op voordracht van het college van B&W heeft de gemeente-
raad op 17 november besloten om € 1 miljoen toe te voegen 
aan het budget voor de Leningen Duurzaam Wonen. Populaire 
leningen daarbinnen zijn de starters- en duurzaamheidsleningen, 
deze kennen een stijgende vraag. 
Doelstellingen van de Leningen Duurzaam Wonen
De regeling bestaat uit drie programma’s: de starterslening, de 
duurzaamheidslening en de blijverslening. De starterslening is 
bedoeld voor mensen die hun eerste huis kopen en deze door 
de ontwikkelingen in de markt net niet kunnen betalen. De 
starterslening kan net dat beetje extra betekenen dat nodig is 
om de koop van een eerste woning rond te krijgen. De duur-
zaamheidslening maakt het eenvoudiger voor huiseigenaren om 
de verduurzaming van hun woning te financieren. Bijvoorbeeld 
voor de aanschaf van zonnepanelen, isolatie of een (hybride) 
warmtepomp.  Tot slot is er de blijverslening. Deze is bedoeld 
ervoor te zorgen dat ouderen langer in hun eigen woning kun-
nen blijven wonen. Denk daarbij aan het plaatsen van een in-
loopdouche of technische snufjes om de verlichting en gordij-
nen in huis te regelen. 
Handje helpen
Wethouder duurzaamheid, 
Jürgen Vissers, is tevreden met 
het besluit van de gemeente-
raad om de verhoging van het 
budget te verhogen. “We zien 
dat steeds meer inwoners na-
denken over het verduurzamen 
van hun woning. Dat is echt heel goed! De duurzaamheidslening 
kan net dat zetje zijn om ook echt maatregelen te nemen. Mooi 
dus dat we het budget hebben kunnen verhogen.” Lieke Schuit-
maker, wethouder woning, zegt over de regeling: “De woning-
markt is echt heel moeilijk momenteel, en mensen die voor het 
eerst een eigen huis willen kopen komen er nauwelijks tussen. 
Doordat we de starterslening kunnen blijven uitgeven kunnen 
we de starters in onze dorpen op weg helpen richting een eigen 
(t)huis.”
Starters- en duurzaamheidsleningen zijn geen subsidies
Er was voor 2022 € 2 miljoen uit getrokken, daarvan was hal-
verwege dit jaar al € 1,9 miljoen gebruikt. Het budget dreigde 
op te raken en is nu aangevuld. Het budget voor deze leningen 
is revolverend.  Dit betekent dat het geen gift of subsidie is, maar 
dat het zichzelf terugverdient. De leningen moeten immers wor-
den terugbetaald. Het extra budget zorgt er wel voor dat de 
gemeente het stijgend aantal aanvragen kan blijven honoreren. 
De vooraanvraagformulieren en de voorwaarden zijn te vinden 
op www.drimmelen.nl. 

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Eerste vluchtelingen uit Oekraïne gearriveerd
Begin vorige week zijn de eerste vluchtelingen uit Oekraïne 
gearriveerd voor de Gemeentelijke Op-
vanglocatie Oekraïne in Lage Zwaluwe. 
Gemeente Drimmelen biedt hen een vei-
lige plek op een riviercruiseschip aan de 
Biesboschweg. Op het schip kunnen maxi-
maal 144 vluchtelingen terecht. Geduren-
de de komende dagen arriveren er steeds 
nieuwe vluchtelingen. Ze verblijven tot 2 

Wethouder Jürgen Vissers, ambulanceverpleegkundigen Marco Segeren 
en  Arjan van Dongen

GEMEENTE
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april op het schip in de Buitenhaven. 
Deze vluchtelingen zijn inmiddels ingeschreven in de Basis Re-
gistratie Personen (BRP). Daarmee zijn ze nu officieel inwoner 
van de gemeente Drimmelen. Ze mogen daarom gebruik ma-
ken van de (landelijke) Regeling opvang ontheemden Oekraïne 
(ROOO). Dat betekent onder andere dat ze leefgeld krijgen en 
dat ze mogen werken.
Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuws rondom de Ge-
meentelijke Opvang Oekraïne? Abonneer u dan op de update. 
Stuur hiervoor een e-mail naar oekraine@drimmelen.nl. U kunt 
ook terecht op www.drimmelen.nl voor meer informatie. 
Belangrijke informatie over het Sociaal-WMO loket
Door drukte en on-
derbezetting zijn de 
wachttijden op dit 
moment langer dan 
normaal. Tot februari 
2023 is het niet moge-
lijk in de middag een 
afspraak te maken bij 
het Sociaal loket op 
het gemeentehuis.
We proberen binnen 
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24 uur terug te bellen maar momenteel lukt dit niet. Meestal 
wordt u wel binnen 5 werkdagen teruggebeld.
We proberen binnen de wettelijke termijn van 6 weken aan-
vragen in behandeling te nemen.  Toch kan het zijn dat we deze 
termijn niet halen. Dit zullen we op tijd aangeven.
Ook aanbieders van Huishoudelijke Ondersteuning en Begelei-
ding kampen met wachttijden door gebrek aan personeel. Dit 
betekent dat na het afgeven van de indicatie, het soms wel een 
half jaar kan duren voordat er ondersteuning beschikbaar is. Sa-
men met zorgaanbieders proberen we hiervoor oplossingen te 
vinden.
Werkzaamheden Bredaseweg fietsoversteekplaats
Op 6 december is gestart met het veiliger maken van de fiets-
oversteekplaats aan de Bredaseweg in Terheijden. Deze werk-
zaamheden duren waarschijnlijk tot 16 december.

De oversteek komt haaks op 
de weg te liggen en er komt 
een rustpunt tussen de rijba-
nen, waardoor in twee keer kan 
worden overgestoken. Fietsers 
hebben niet langer voorrang.
De Bredaseweg is in beide 
richtingen afgesloten, autover-
keer wordt omgeleid via de 

N285. Fietsers en voetgangers  kunnen de werkzaamheden wel 
passeren. De bus door Terheijden gaat via de Zeggelaan en keert 
bij de bushalte bij de rotonde (Ruitersvaartseweg) om naar de 
N285 richting Made of richting Breda.
BEKENDMAKINGEN
Hier leest u een samenvatting van alle bekendmakingen. De vol-
ledige bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl.  Als u op de 
hoogte wilt blijven van alle officiële bekendmakingen en kennis-
gevingen in uw buurt kunt u zich abonneren op de e-mailservice 
van Overheid.nl. Kijk voor meer informatie op www.drimmelen.
nl/bekendmakingen.  
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Molenstraat 39: Realiseren aanbouw en plaatsen 
zonnepanelen.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Molenstraat 53:  Verplaatsen van 4 bomen.
Bekendmaking voornemen tot verkoop grond Bergen 
Terheijden
In verband met de benodigde uitbreiding van het energienetwerk 
is de gemeente Drimmelen voornemens een perceel grond ter 
grootte van circa 36,5 m2, gelegen nabij Bergen 28 Terheijden, 
kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie I, nummer 621 
(ged.), te verkopen aan Enexis Netbeheer B.V., gevestigd te 
’s-Hertogenbosch, voor het plaatsen van een elektriciteitstation. 
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De gemeente wil dit perceel aan Enexis Netbeheer verkopen, 
omdat:
- de aanleg noodzakelijk is voor een goede infrastructuur;
- een goede infrastructuur een publiek belang is;
- het perceel grond zich leent om ingezet te worden voor de 
aanleg van een elektriciteit station;
- Enexis Netbeheer B.V. op deze locatie de netbeheerder is;
- Enexis Netbeheer B.V. op het perceel een elektriciteitstation 
gaat realiseren voor levering van noodzakelijke nutsvoorzienin-
gen.
De gemeente Drimmelen gaat er van uit dat bij deze verkoop 
geen mededingingsruimte door middel van een selectieproce-
dure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of re-
delijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van boven-
vermelde objectieve, toetsbare en redelijke criteria slecht één 
serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van 
deze grond, namelijk Enexis Netbeheer B.V. als enige netbeheer-
der in deze regio.
Verkoop van de grond aan een derde partij leidt tot (particulier) 
eigendom, waarbij deze derde partij niet zal kunnen voldoen 
aan de gestelde voorwaarde, namelijk de urgente en benodig-
de versterking en uitbreiding van het energienetwerk door het 
plaatsen van een elektriciteit station.
Indien u het niet eens bent met dit voornemen, dan dient u 
uiterlijk 19 december, een kort geding aanhangig te hebben ge-
maakt met betrekking tot deze zaak bij de rechtbank Breda. Met 
het oog op de voortgang in dit uitgiftetraject en het verkrijgen 
van duidelijkheid, hanteren wij een korte termijn. Deze termijn 
is een vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig aangevangen pro-
cedure vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op 
te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding 
of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft 

u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Drimmelen en 
haar contractspartij worden immers onredelijk benadeeld in-
dien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog 
tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de over-
eenkomst(en) wordt opgekomen.
De gemeente zal na afloop van genoemde termijn uitvoering 
geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen 
over heeft, kunt u contact opnemen met het team Grondzaken 
van de gemeente Drimmelen via gemeente@drimmelen.nl.

INZAMELING OUD PAPIER 2023 OP 
WERKDAGEN
Download de app!

Vanaf 1 januari is de inzameling van oud papier in de gemeen-
te Drimmelen op werkdagen in plaats van op zaterdag. Door 
deze wijziging kan er geen papieren afvalkalender meer gemaakt 
worden. 
Inwoners kunnen via de af-
val- en meldingsapp van de 
gemeente of via de website 
vanaf 12 december zien welke 
ophaaldagen er in 2023 gelden 
voor hun adres. 
Niet meer met vrijwilligers
Jarenlang hebben verenigin-
gen en vrijwilligers de oud pa-
pier-inzameling in Drimmelen op zaterdagen verzorgd samen 
met afvalinzamelaar Renewi. Het bleek voor veel verenigingen 
steeds moeilijker hiervoor de vrijwilligers te vinden. Er is daar-
om een uitsluitend recht aan een publieke instantie, de gemeen-
te Breda, verleend.  Wethouder Harry Bakker: “We gaan de 

Foto: Gerard van Vugt
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EXTRA GELD IN 2022  VOOR  VERENIGIN-
GEN  VANWEGE ENERGIEKOSTEN

Door de toegenomen energiekosten komen veel verenigingen 
in de financiële problemen. Het gemeentebestuur vindt het 
voortbestaan van het actieve verenigingsleven van groot belang. 
Daarom is er een energiecompensatiefonds voor 2022 in het 
leven geroepen voor alle vrijwilligersorganisaties in Drimmelen. 
Hiervoor is € 250.000,- gereserveerd. Het budget wordt op 
twee manieren verdeeld:  via een energiefonds en via een nood-
fonds. Het betreft een éénmalige tegemoetkoming. Ook vereni-
gingen en/of organisaties die normaliter geen behoefte aan sub-
sidie hebben, komen voor deze tegemoetkoming in aanmerking. 
Efficiëntie en snelheid in het toekennen 
De nood is hoog, er is gezocht naar een efficiënte en snelle 
manier van toekennen. Dat doen wij als volgt. Jaarlijks keert de 
gemeente een waarderingssubsidie uit aan vrijwilligersorganisa-
ties, bijvoorbeeld aan sport/cultuur, scouting en creatieve ver-
enigingen. Deze organisaties hoeven geen aanvraag in te dienen, 
zij ontvangen de tegemoetkoming uit het energiefonds automa-
tisch. Uit efficiency is er voor gekozen een gelijk bedrag als ie-
ders bestaande subsidie in 2022 uit te keren. 
Noodfonds: maatwerk 
Ook is er een noodfonds voor alle verenigingen en/of gebruikers 
van (culturele) gemeentelijke accommodaties. Het totaalbedrag 
in het noodfonds bedraagt ruim € 50.000,-. Om aanspraak te 
kunnen maken op het noodfonds moeten verenigingen en/of 
gebruikers van deze accommodaties zelf een verzoek bij de ge-
meente indienen.  Elke aanvraag zal apart worden beoordeeld. 
‘Praktische aanpak’ 
Wethouder Bakker: “We willen met deze regeling het actieve 
verenigingsleven vitaal houden. We leven in een bijzonder jaar, 

vrijwilligers uiteraard bedanken voor hun jarenlange inzet en 
de verenigingen krijgen daarnaast ook nog financiële tegemoet-
koming als waardering hiervoor.”
Gemeente Breda
De gemeente Breda gaat per 1 januari 2023 het oud papier en 
karton van de gemeente Drimmelen en Geertruidenberg inza-
melen met een schone elektrische inzamelwagen. Wethouder 
Harry Bakker licht toe: “We kiezen hiermee voor een efficiën-
tere en duurzame oplossing. Een mooie samenwerking met de 
gemeente Breda en Geertruidenberg. Daarnaast blijft het voor 
inwoners gratis, net als het inleveren van oud papier bij de Mi-
lieustraat.”
Afvalkalender digitaal 
Voor 2023 verspreidt de gemeente geen papieren afvalkalender 
meer. Vanwege de samenwerking vindt er een nieuwe indeling 
van de routes plaats. Deze kunnen niet weergegeven worden 
in één jaaroverzicht voor alle 11.000 adressen. Wie wil weten 
wanneer papier en ander afval buiten moet worden gezet kan 
dit vinden met de gemeenteapp (gemeente Drimmelen) voor 
afval en meldingen en op de website. Wie 
de app gebruikt kan een waarschuwing in-
stellen over welk soort afval je de volgen-
de dag buiten moet zetten. Scan de QR 
code om de app te downloaden.
Wie niet werkt met een smartphone 
kan met behulp van de website vanaf 12 
december een jaarkalender printen of 
downloaden door het invoeren van postcode en huisadres.
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met zorgen over de oorlog in Oekraïne, de opvang van vluchte-
lingen en met hoge inflatie en energieprijzen die fors zijn geste-
gen. Daarom bieden wij deze extra hulp aan onze verenigingen. 
We hebben voor een praktische werkwijze gekozen: alle door 
de gemeente gesubsidieerde verenigingen krijgen automatisch 
de tegemoetkoming. Niet-gesubsidieerde en reeds gesubsidi-
eerde verenigingen komen we ook tegemoet met ons nood-
fonds: we hebben flink wat geld in kas.” 
Aanvragen 
Om aanspraak te kunnen maken op het noodfonds moeten ver-
enigingen en/of gebruikers van (culturele) gemeentelijke accom-
modaties zelf een verzoek indienen via het aanvraagformulier. 
Organisaties die een aanvraag voor het noodfonds indienen ont-
vangen een tegemoetkoming van maximaal € 2.500,-. Voor meer 
informatie en het doen van een aanvraag gaat u naar https://
drimmelen.nl/noodfonds-energiecompensatiefonds-2022.  
De aanvragen moeten voor 01.01.2023 ingediend te zijn.

POPPY’S  VERKOOPT KAARSENZAKKEN  
VOOR LICHTJESAVOND
Centrum voor leven met en na kanker

De decembermaand staat bij 
Poppy’s bol van activiteiten en 
staat in het teken van licht. 
Lichtjesavond 

Zo verkoopt Poppy’s de kaarsenzakken die op de lichtjesavond 
op 16 december aanstaande worden geplaatst en ontstoken 
op herdenkplaats Leijsenakkers in Oosterhout. Deze kaarsen-
zakken worden versierd en ter nagedachtenis aan een dierbare 
geplaatst. De kaarsenzakken kunnen ook meegenomen worden 
naar huis om in familiekring te ontsteken.   
Kerskaarten 
“Hoop is een lichtje in je hart”, de tekst van onze kerstkaarten. 
Immers voor mensen die geraakt zijn door kanker is het belang-
rijk om hoop te hebben. Dat geldt ook voor hun naasten en na-
bestaanden. Poppy’s biedt informele psychosociale zorg aan hen. 
In ons centrum voor leven met en na kanker kunnen mensen uit 
de regio Amerstreek en Rijen en Dongen terecht voor contact 
met lotgenoten. Dat kan tijdens een kop koffie in onze gezellige 
huiskamer of tijdens een van onze activiteiten zoals yoga, wan-
delen, bewegen bij Willemsen Sport of tekenen en schilderen. 

Ook worden er re-
gelmatig informa-
tiebijeenkomsten 
georganiseerd over 
allerlei onderwer-
pen die te maken 
hebben met kanker. 
Op     www.inloop
huispoppys.nl vindt 
u meer informatie. 
De opbrengsten 
van de kaarsenzak-
ken en de kerst-
kaarten komen ten 

goede aan de activiteiten die Poppy’s organiseert voor de gasten. 
De kaarsenzakken kosten € 3,- per stuk inclusief kaarsje en de 
kerstkaarten worden verkocht voor € 5,- per set van 9 kaarten. 
Voor meer informatie kijk op www.inloophuispoppys.nl. 
Over Poppy’s 

Kanker zet het leven behoorlijk op zijn kop. En dan kan het 
prettig zijn om een plek te hebben waar je naartoe kunt gaan. 
Poppy’s is dé ontmoetingsplek voor wie geraakt is door kanker 
en ondersteunt bij het hervinden en versterken van de kwaliteit 
van leven; tijdens en na de ziekte. Of je nu zelf getroffen bent 
door kanker of als naaste of nabestaande betrokken bent, onze 
deur staat voor je open.  Wees welkom.  
Poppy’s organiseert activiteiten gericht op ontspanning, bewe-
ging, creativiteit en zelfontwikkeling. In ons centrum aan de Ma-
thildastraat 69 in Oosterhout zijn mensen uit de hele Amer-
streek welkom. 

IETS  VERDER VAN DE  TOREN

Rondom de Toren wordt bezorgd op 
woensdag of donderdag.

Geen RdT in uw brievenbus? 
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

of bel 076 5932137.
Graag uw naam, postcode en huisnummer vermelden.

-----------------------------------
Uw post it gratis in Rondom de Toren?

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

Dit is het laatste nummer van dit jaar. 
Na de feestdagen gaan we weer vrolijk verder: 
Op 4 januari komt er weer een nieuwe RdT uit. 

Kopij en advertenties daarvoor kun je aanleveren 
tot uiterlijk woensdag 28 december 2022.

FIJNE FEESTDAGEN!

De kaarsenzakken tijdens de Lichtjesavond in 2017. 
Foto is gemaakt door Poppy’s. 
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