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Colofon
Rondom de Toren is een tweewekelijkse uitgave en wordt in 
Terheijden en Wagenberg huis-aan-huis bezorgd.
Secretariaat  Hoevenseweg 18 4845 PD Wagenberg
  076 - 593 1952
Extra exemplaren
Terheijden:  Bibliotheek Terheijden, ‘Toptiekske,
  Jürgen en Carolien van Dongen
Wagenberg Bakkerij Léon van Dongen,  Plexat
Online bereikbaarheid
Website: www.rondomdetoren.nl
Facebook: facebook.com/rondomdetoren
Drukkerij Drukkerij Boonen
Bezorgklachten liesbeth@rondomdetoren.nl of  076 - 593 2137
Volgende editie 1098
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 11-01-2023, 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:  woensdag 18/01
    grijs:  woensdag 25/01
          Wagenberg groen:  vrijdag 06/01, 20/01
    grijs:  vrijdag 27/01
Ophalen oud papier              zie Gemeente Drimmelen  
    app, afvalkalender
Ophalen plastic      Terheijden       woensdag 18/01 
      Wagenberg       vrijdag  06/01, 20/01
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. en vr.. 14.30 - 17 .00 u,   
    wo. 12.30 - 17.00  u
Woonvizier   0162 - 679 800

TRACTORS BY NIGHT 

Op vrijdag 6 januari 2023 trekt er weer een lange stoet ver-
lichte tractors door de gemeente Drimmelen.
Leuk om te kijken!

Route 
17.30 uur Terheijden: Bredaseweg, Hoofdstraat, Raadhuis-
straat, Molenstraat, Moerdijkseweg.
18.00 uur Wagenberg: Withuisstraat, Dorpsstraat, Brouwe-
rijstraat, 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.

POLITIEK, ONDERNEMEN,  VOETBAL, 
MEDIA EN MUZIEK
bij Spraakvermaak

Variatie troef in de eerste Spraakvermaak 
van 2023.  We openen het nieuwe jaar 
met een inkijkje in de landelijke politiek, 
met ondernemen in onzekere tijden, kij-
ken terug naar het WK in Qatar en een 
door de wol geverfde krantenman is gast-
presentator.

Ron Fresen en Wilma Borgman
Op de 2e zondag van januari 
ontvangen we 2 parlementaire 
verslaggevers die ‘Den Haag’ 
door en door kennen:  Ron 
Fresen en Wilma Borgman. Op 
bijgaande foto van Daan van 
den Ende poseren ze op het 
dak van het Tweede Kamerge-

bouw. Ron Fresen was tot mei vorig jaar politiek verslaggever 
bij het NOS Journaal en kan dus (met kennis van zaken) terug-
kijken. Hij zette zijn ervaringen op papier in ‘Acht jaar Achtuur’, 
een persoonlijk verslag en een scherp portret van een Binnen-
hof dat in crisis verkeert. Wilma Borgman is nog steeds actief 
voor de NOS (Radio en TV). Ook zij schreef een boek:  ‘De prijs 
van de macht’ over de wonderlijke symbiose van Mark Rutte en 
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de VVD.  Vraag voor beiden: heeft Rutte zijn houdbaarheidsda-
tum bereikt? 
Jos Burgers

Ook Jos Burgers (foto Sushilla 
Kouwen) komt naar Spraakver-
maak. Hij is een van de meest 
gevraagde managementspre-
kers in Nederland, schrijft 
boeken en geeft presentaties 
en workshops. ‘Wacht niet 
op de wind, ga roeien!’ is een 
van zijn recente boeken over 
ondernemen bij economische 
tegenwind. In ‘Thuis ben ik niet 
zo leuk!’ legt Burgers uit hoe 
je met humor klanten kunt vin-
den en binden. 

Sjoerd Mossou
Voetbaljournalist, columnist en 
schrijver Sjoerd Mossou (foto 
Pim Ras) volgde het WK-voet-
bal in Qatar. De Bredanaar 
schrijft voor het AD en voor 
regionale kranten, zoals BN De 
Stem. Mossou is geregeld te 
gast in programma’s als Studio 
Voetbal (NOS), Rondo (Ziggo 

sport), Eretribune (FOX Sports/ESPN) en Voetbalpraat (ESPN). 
Kolfje naar de hand van voetballiefhebber Dik van Beest. 
Jacques Hendriks

Net afgezwaaid bij BN De 
Stem heeft journalist Jacques 
Hendriks alle tijd om naar 
Spraakvermaak te komen. Hij 
begon zijn loopbaan in het le-
gendarische café ’t Klapcot, 
stapte over naar de krant en 
specialiseerde zich in  voetbal 
en wielrennen. Tweede passie: 

muziek en showbizz.
Mario, Mirjam, Linda, Harry en Marijke

Hoogste tijd dat Mario 
de Groot (foto Mirjam 
Schrauwen) weer eens 
naar Spraakvermaak 
komt. Zijn laatste optre-
den was tijdens de jubi-
leumeditie (75e) op 13 
oktober 2019. Op de 2e 
zondag van januari zingt 
hij weer een paar mooie 

ballads. Mirjam Schrauwen heeft haar boksring uitgestald in Lage 
Zwaluwe. Linda Lips uit Terheijden en Harry Gouverneur uit 
Made spelen de Reclamequiz. Het kunstwerk van de maand is 
van Marijke Flipsen uit Made.
Spraakvermaak zondag 8 januari. Locatie: De Gouden 
Leeuw, Raadhuisstraat 13, Terheijden
13.30 uur: zaal open voor seizoenkaarthouders.
14.00 uur: start verkoop dagkaarten (€ 4,50, betaling alleen per 
PIN).
14.00 uur: inloggen livestream is mogelijk.
14.30 uur: Presentator Dik van Beest opent editie 96.
Kijk op www.spraakvermaak.nl voor recente info en voor het 
inloggen op de livestream.
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CONCERT MATIZ 
in het Witte Kerkje Terheijden

Laat u meenemen, laat je meevoeren. Ga 
op 5 maart 2023 mee met MATIZ op 
een muzikale en theatrale wereldreis. 
Langs een palet van ballades, instrumenta-
le en uptempo liederen van de Balkan tot 

Argentinië, via Ierland naar Japan en weer terug naar Nederland. 
Een brede waaier van muziek moet een basis hebben in kennis 
van de stijlen. Dat hebben de twee vocalisten en zes multi-in-
strumentalisten van MATIZ. Door hun vele jaren ervaring bezit-
ten ze de juiste tango-touch met een treffende gipsyslag. Bij een 
Franse musette glorieert de accordeonist met zijn specifieke 
loopjes en een melancholische fluit. Of je wordt meegenomen 
naar een scheepsramp op een Iers meer in 1827. 

Laat je m.a.w. verrassen door de oorstrelende klanken van we-
reldmuziek, vertolkt door MATIZ.
Tickets zijn te bestellen op de website wittekerkjeterheijden.nl/
concert-matiz-5-maart-2023
Kerkzaal open om 14.30 uur,  aanvang 15.00 uur.

‘AS A SEAL UPON  YOUR HEART’
8tet in Theeconcert Witte Kerkje,  Terheijden

We wensen ieder een heel mooi, inspire-
rend en gezond 2023.
Voor onszelf wensen we dat we dit jaar 
veel muziekliefhebbers kunnen ontmoe-
ten bij onze Theeconcerten in het prach-
tige Witte Kerkje.
Inmiddels zijn we de 300 Theeconcerten 
al gepasseerd.

Programma 
Op 15 januari 2023 om 15.30 uur zal 8tet een concert verzor-
gen met het programma  ‘As a seal upon your heart’.
Er zullen diverse werken uit verschillende tijdsperiodes ten ge-
hore gebracht worden. Muziek van componisten als Da Palestri-
na,  Elgar, Billy Joel en anderen zal klinken. Een zeer gevarieerd 
programma dus, waar je beslist bij wilt zijn.
Leden 8tet
Voor ons zingen: sopranen Corinne van Wijk en Lisa Hinfelaar. 
alten Lori Raine en Clara Speet, tenoren Paul van den Berg en 
Roel Noga, bassen Aard  Vogels en Bart Heijne.
8tet
De zanggroep 8tet is in 2016 opgericht door een groep vrien-
den met een passie voor muziek en harmonie. Door de jaren 
heen heeft de groep nieuwe leden verwelkomd en haar klank 
verder geëvolueerd. Diverse genres werden aan haar repertoi-
re toegevoegd, waardoor nu van polyfone stukken tot klassieke 
bewerkingen van popliedjes worden gezongen. In het afgelopen 
jaar heeft 8tet drie nieuwe leden verwelkomd. Met elkaar we-
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ten zij een rijke klank te realiseren met een groot dynamisch 
bereik. Of ze nu optreden op lokale evenementen of zingen tij-
dens kerkdiensten,  8tet streeft er altijd naar om hun liefde voor 
muziek op nieuw publiek over te brengen en een onvergetelijke 
ervaring te creëren voor iedereen die daarbij aanwezig is.
Locatie
Witte Kerkje,  Hoofdstraat 1, 4844 CA Terheijden 
Datum en aanvangstijd
Zondag 15 januari 2023 om 15.30 uur
Entreeprijzen 
Losse toegang € 12,-, met abonnement € 10,-. Kinderen gra-
tis, behalve bij beperkende maatregelen m.b.t. bezoekersaantal. 
Extra donatie 
Graag! Dat kan bij de uitgang, met de 
QR-code of via de rekening NL92 RABO 
0305 7899 29,  t.n.v. Stg. Theeconcerten 
Witte Kerkje. 
Reserveren
Via website Theeconcerten:  Concerten
WitteKerkje.com/contact. 
Telefonisch: 076 5931177 (Agaath) en 
076 5934434 (Babs).
We houden een stoel vrij voor iedereen die vooraf de toegang 
heeft betaald.
Betalen
€ 12,- per persoon overmaken op rekeningnummer NL92 
RABO 0305 7899 29,  o.v.v concertdatum, naam en e-mailadres. 
Na betaling is de reservering van de plaats geldig.
Overige vrije plaatsen 
Deze worden op de concertdatum bij binnenkomst betaald.
Informatie:
Website: Theeconcerten: ConcertenWitteKerkje.com,  
ConcertenWitteKerkje.com/concerten-2022-2023
8tet: https://8tet.nl 
Facebook:  Theeconcerten: www.facebook.com/Theeconcer
tenTerheijden.  8tet: www.facebook.com/8tet.nl
Cadeautje?
Zoek je een origineel cadeautje?
Wij hebben mooie cadeaukaarten die toegang geven tot een 
concert naar keuze.  Voor een cadeaukaart betaal je € 12,- p.p. 
Dit is de prijs van een losse plaats. De cadeaukaart is geldig zo-
lang er theeconcerten zijn.

VRIJE INLOOP DAGACTIVITEITEN PLEXAT
Elke dinsdag van 10.00 - 15.30 uur

Themadag: Dinsdag 7 februari: Carnaval
Koffie/thee: € 1,-. Consumpties: € 1,50/
€ 2,-
De inloopdagen 
worden mogelijk 
gemaakt door een 
samenwerking van 
de Dorpsraad Wa-

genberg, Beheergroep Plexat, SWO, KBO, 
gemeente Drimmelen, Thebe, Surplus en 
natuurlijk de beheerder van Plexat.
Vragen? Bel 076 5933477 of  06 51999268.

DE KERK STAAT IN BRAND! (2)

Niet alleen in 1922 heeft de Antonius Abtkerk in brand gestaan, 
maar ook eerder is deze kerk door brand getroffen geweest.  
Tijdens carnaval 1590 vond de sensationele verovering van Bre-
da plaats door de troepen van prins Maurits met het bekende 
turfschip van Adriaan van Bergen uit Leur. De soldaten waren 
door Terheijden gekomen en in de Hartel aan boord van het 
turfschip gegaan. Het geringe aantal Spanjaarden in de stad kon 
snel worden overmeesterd. De Spanjaarden namen het verlies 
van Breda niet en sloten bij  Terheijden de verbindingswegen 
met Holland af,  zowel over land als over water.  Vanaf de kerk-
toren hielden soldaten de wacht en stonden op de uitkijk. Toen 
is er in de kerk brand ontstaan. Een onvoorzichtige soldaat zou 
in de toren een brandende lont aan een balk hebben gehangen 
om wat verlichting te hebben. De balk raakte in brand en zowel 
de toren als het dak van de kerk en de sacristie brandden af. 
Alleen het stenen gewelf in het koorgedeelte bleef nog op zijn 
plaats. Dat was in de tijd van de 80-jarige oorlog. Tijdens het 
12-jarig bestand van 1609-1621 vond de wederopbouw plaats 
met financiële steun van prins Maurits. 
In de zomer van 1671 werd de toren door blikseminslag getrof-
fen. De spits brandde geheel af, het muurwerk werd beschadigd 

en de klokken waren niet meer 
te gebruiken. Op een geteken-
de landkaart uit 1676 is de 
kerk zonder torenspits te zien. 
Het herstel vond plaats in 
1683 met het plaatsen van de 
‘bellefrooy inden thoorn’ (het 
belfort ofwel de klokkenver-
dieping) en een lage torenspits. 
Zo’n 2 eeuwen later, in 1877, is 
de kerk grondig gerestaureerd 
door de bekende architect 

Cuypers en is de toren voorzien van een hoge spits.
Gedurende de laatste oorlog was de toren natuurlijk weer een 
strategisch punt bij uitstek om als uitkijkpost dienst te doen. Er 
werden dan ook Duitse wachtposten in geplaatst wat onop-
vallend gebeurde.  Toen eind 1944 de bevrijding aanbrak, werd 
er in en om Terheijden een verwoede strijd gevoerd. De kerk-
toren, waarin de Duitsers tot het laatst verblijf hielden, werd 
door onze bevrijders hevig onder vuur genomen.  De bezetters 
van de toren waren haastig vertrokken en hadden gelukkig geen 
kans gehad om de toren vol met springstof te stoppen, iets wat 
op andere plaatsen wel is gebeurd. De schade aan het Terhe-

EN  TOEN GEBEURDE...
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ijdense kerkgebouw was zo beperkt gebleven en kon vrij snel 
worden hersteld.  Twee houten vloeren uit de jongensschool 
zouden zijn gebruikt voor het herstel van het dak van de kerk.
Op 14 januari 1987 ontstond brand in de verwarmingsinstalla-
tie en even na negen uur in de voormiddag werd een uitslaande 
brand gemeld.  Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlam-
men al uit het dak van de sacristie en uit de hoge dakkapellen 
kwam rook. 

Velen vreesden een herhaling van de ramp in 1922. Met assisten-
tie van de Madese en Bredase brandweer slaagde het  Terheij-
dense vrijwillige brandweerkorps er in om,  in een ijzige kou, 
de brand toch binnen anderhalf uur meester te worden. De sa-
cristie was geheel uitgebrand. De kerk was gevuld geweest met 
rook en voorlopig niet te gebruiken. Vele liturgische gebruiks-
voorwerpen,  die immers in de sacristie worden bewaard, waren 
verloren gegaan. “We zijn ongeveer dertig kazuifels kwijtgeraakt, 
waaronder enkele priestergewaden met goudbrokaat”, vertelde 
de heer J. Hoondert, voorzitter van het kerkbestuur,  in de krant. 
“Dit wordt ook wel een gouden vijfstel genoemd. Het was al 
behoorlijk oud en bovendien worden zulke dingen al lang niet 
meer gemaakt. Het is niet bij dit vijfstel gebleven. We zijn ook 
een aantal kandelaren, wijwatervaten en een antieke bidstoel 
door de brand kwijtgeraakt.  Een bijna 200 jaar oud schilderij 
van de patroon van onze kerk, de heilige Antonius, is ook ver-
loren gegaan.” 
De gehele historie van ons oudste monument is na te lezen in 
Vlasselt-boekje 100 (2002) over “600 jaar kerkgeschiedenis”.
Johan van der Made

TRAAIS KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN 
2023

Na 2 jaar corona is het zover: Biljartvereniging Touché organi-
seert voor de 11e keer het Traais Kampioenschap Driebanden. 
De zaal van De Gouden Leeuw wordt weer omgetoverd tot 
een biljartarena. 
Het toernooi wordt gespeeld in 2 weekenden. 
De voorronden vinden plaats op 12, 13, 14 en 15 januari 
2023. Het weekend daarop worden de volgende ronden ge-
speeld; op 19 en 20 januari. De halve finale is op 21 januari, 
waarna op 22 januari de finale zal worden gespeeld.
Ed  Verheijen was de laatste 2 jaren de winnaar van het toer-
nooi. Gaat hij voor de derde keer de overwinning opeisen? Hij 

SPORT
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heeft ingeschreven, komt dus zijn titel verdedigen, maar de con-
currentie heeft niet stilgezeten en zal er alles aan doen om als 
kampioen te eindigen. 
Kortom: alle ingrediënten zijn aanwezig om ons toernooi te be-
zoeken en te genieten van de figuren en caramboles die op de 
biljarttafels gemaakt zullen worden. 
De leden van Biljartvereniging Touché wensen u een gelukkig, 
maar vooral een gezond 2023 toe en hopen u te ontmoeten op 
één of meerdere toernooidagen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING & 
GROTE LOTERIJ HANDBALVERENIGING 
MIXED-UP 2000

Op 21 november vond de jaarlijkse ALV 
plaats, met hieraan vast de grote loterij 
waar vele prijzen te winnen waren, waar-
onder het pronkstuk, de hoofdprijs, een 
Cortina damesfiets, gesponsord door 

Lobbe Tweewielers uit Terheijden. 
Hoewel de opkomst dit jaar wat tegenviel - zou het iets te ma-
ken hebben gehad met een wedstrijd van Oranje op tv? - werd 
ook dit jaar kort, bondig maar zorgvuldig verslag gedaan door 
de voorzitter Ronny Vincken. Er werd o.a. teruggeblikt op de ac-
tiviteiten die binnen onze vereniging gedurende het jaar werden 
georganiseerd, onze sponsoren en vrijwilligers werden bedankt 
en de financiële stand van zaken werd aan de aanwezigen toe-
gelicht. Er werd tevens nadrukkelijk stilgestaan bij de inzet van 
Iris Koeken, die na 12 jaar helaas stopt als vrijwilliger voor onze 
vereniging (wedstrijdsecretariaat).
Na het beantwoorden van enkele vragen vanuit de rondvraag 
was het dan toch echt tijd voor de inmiddels wijd en zijd beken-
de grote loterij! Er was ook dit jaar weer een groot aantal ca-
deaus te winnen, cadeaus die geheel belangeloos ter beschikking 
zijn gesteld door verscheidene lokale ondernemers. Bedankt 
daarvoor! 
Met vriendelijke groet, Mixed-up 2000

KOPPELTOERNOOI DRIEBANDEN 2023 
in café De Zevende Hemel in Terheijden

Biljartvereniging ‘De Zevende Hemel’ or-
ganiseert dit jaar weer het Koppeltoernooi 
Driebanden. Dit gezellige Koppeltoernooi 
wordt ook dit jaar weer gespeeld volgens 
het Belgisch puntentellingsysteem met een 
maximum van 30 beurten per partij. Het 
minimaal te halen caramboles, afhankelijk 
van het gemiddelde, is 9. Het inschrijfgeld 
voor dit Koppeltoernooi bedraagt per kop-
pel € 15,-. Het prijzengeld is afhankelijk 
van het aantal deelnemers. Het Koppeltoer-

nooi start 24 februari en u kunt inschrijven t/m 5 februari.  

Het toernooi wordt gespeeld op donderdagavond en vrijdag-
avond, zaterdagmiddag en zaterdagavond en zondagmiddag en 
zal, afhankelijk van het aantal deelnemers, tot eind april duren. 
Inschrijfformulieren kunt u afhalen en inleveren in café De Ze-
vende Hemel, Hoofdstraat 20 in Terheijden of via www.biljartver
enigingde7dehemel.nl. 
Voor informatie en inlichtingen:  Jan Diepstraten, 06 37475242.

VERGOEDING  VOOR BRILLEN BIJ 
‘TOPTIEKSKE

Een nieuw jaar is weer ingegaan. U heeft 
waarschijnlijk weer recht op een vergoe-
ding op uw brillenglazen. Afhankelijk van 

uw verzekering, kan u uw bril volledig vergoed krijgen per kalen-

ZAKELIJK NIEUWS

Overhandiging van de damesfiets gesponsord door Lobbe Tweewielers Terheijden 
aan prijswinnares Daniella van Geersdaele. 
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derjaar! Dat mag u toch niet laten ontsnappen.  Bij ‘Toptiekske 
zouden we dat uiteraard erg zonde vinden.  Wanneer u bij  ‘Top-
tiekske een bril aanschaft, verzorgen wij de vergoeding. Deze zal 
gelijk van het totaalbedrag worden afgetrokken. Geen omkijken 
meer naar dus.  Weet u niet precies of u al of weer recht heeft 
op vergoeding? Ook dat kunnen we voor u nakijken. 
Daar komt nog bij dat wij in januari weer ruimte willen maken 
voor nieuwe collecties van onze leveranciers. Vandaar dat wij 
deze maand opruiming houden. Met onze stippenkorting kunt 
u profiteren van korting op diverse monturen:  25% , 50% en 
75%,  al naar gelang de kleur van de stip. Ook hebben we al veel 
monturen van onze nieuwe collectie binnen. Kom gerust even 
binnen kijken of er iets naar uw zin tussen zit, onder genot van 
een kopje koffie of een lekker theetje.

DE COUR  WORDT  VERWARMD MET 
TRAAISE  WARMTE!

Sport- en evenementencen-
trum De Cour is eind decem-
ber 2022 aangesloten op het 
Traais Warmtenetwerk. De 
Leerfabriek, de foyer en de 

ruimtes op de eerste verdieping worden verwarmd met lokaal 
opgewekte Traaise warmte. Een geweldige mijlpaal, want De 
Cour is de eerste grootverbruiker in  Terheijden die is aangeslo-
ten op het warmtenet!

Flinke stap verduurzamen De Cour
Tim Ovington, exploitant van De Cour, is zeer enthousiast over 

TERUGBLIK
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de aansluiting op het warmtenet. “De plannen van het Traais 
Energie Collectief om het dorp te voorzien van lokaal opge-
wekte energie ondersteun ik van harte. Met de aansluiting op 
het warmtenet maken we een flinke stap in de verduurzaming 
van het pand en dragen we bij aan een beter klimaat.
Een jaar geleden kregen we het niet warm in de foyer en was 
het voor de biljarters en andere gebruikers onbehaaglijk. Nu is 
het een comfortabele ontmoetingsruimte en daar ben ik heel 
blij mee.”
Aansluitplanning overige ruimtes

Sander Lodewikus, projectmanager warmte (Traais Energie Col-
lectief) is trots op de samenwerking met De Cour en  Aan-
nemer Nijkamp. “Het pand en de huidige technische installatie 
waren een uitdaging en die zijn we gezamenlijk aangegaan. Na de 
kerstvakantie gaan we verder met het aansluiten van de grote 
(sport)zaal en de Stoopzaal.”

KERSTBRUNCH

Woensdag 21 december jl. was het eindelijk zover, de kerst-
brunch/bingo voor senioren uit Terheijden in De Cour. De vrij-
willigers van het Ontbijtje hadden na maandenlange voorberei-
dingen hiernaar uitgekeken. Zij hadden besloten om dit jaar, na 
2 coronajaren, voor de kerstbrunch nu meer senioren de moge-
lijkheid te bieden om hieraan mee te doen.
Veel mensen zijn alleen doordat ze hun partner hebben verlo-
ren en voelen zich eenzaam. Dit is dan een mooie gelegenheid 
om even alles te vergeten en te genieten van de warmte en 
gezelligheid met elkaar. Juist met Kerst is het belangrijk om aan 
deze doelgroep extra aandacht te geven en mensen met elkaar 
te verbinden.
Na iedereen een warm welkom te hebben geheten, starten we 
met lekkere warme hapjes. Hierna een rondje bingo met leuke 
prijzen. Dan volgen er weer allerlei zoete en hartige hapjes op 
de tafels.  Wat is het toch heerlijk om iedereen zo te zien genie-
ten met elkaar, dat maakt ons zo ontzettend blij en dankbaar,  is 
niet in woorden uit te leggen….. We sluiten af met een rondje 
muziekbingo begeleid door Cors Weterings met ouwe gouwe 
Hollandse liedjes. Iedereen zingt uit volle borst mee, echt ge-
wéldig, er wordt zelfs meegedeind vanuit de stoel! Met nog een 
dessert en dankwoordje sluiten we af met een zeer tevreden en 
voldaan gevoel!
Onze dank is groot aan alle sponsors uit Terheijden die dit een 
warm hart hebben toegedragen:  Tim Ovington De Cour, res-
taurant De Buren, café De Zevende Hemel, slijterij Jeroen v. 
Dongen, DA Relinde Fijnaut, Liever Thuis, GeWoon Gezellig, 
Marja’s Zuivelboerderij, bakkerij Van Dongen, Bobo’s Bonbons, 
Lidl Terheijden, Connie van Riel, Klompenmaker Traas, Ria van 

Fessem en NAC Breda.
Enorm bedankt ook Woonvizier, waar we een mooie donatie 
van hebben mogen ontvangen in het kader van deze Kerst-
brunch. Vanuit Woonvizier waren Karin Marijnissen en haar 
collega’s Brigitte en Henri ook aanwezig. Op verzoek en met 
goedkeuring van de mensen werden foto’s gemaakt die zij willen 
gebruiken voor de cover van hun nieuwsblad dat 4x per jaar 
uitkomt.
De grootste dank gaat uit naar alle vrijwilligers die deze middag 
mede mogelijk maakten, want zonder vrijwilligers kunnen we 
dit nooit doen. Vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend en niet alles 
is vanzelfsprekend. Vrijwilligerswerk doe je vanuit je hart met 
liefde en plezier!!                                
Carla, Jacqueline, Chantal, Anita, Ria, Lotte, Lisanne, Jori, Karin 
en Cors
Wij wensen iedereen een gezond 2023, wees gelukkig 
met elkaar!

TEAMS  ‘VOC’ en ‘HANDBAL’  WINNEN 
CAFÉQUIZ  DECEMBER

Met de Kerstdagen nog vers in het geheugen en de jaarwis-
seling in het vooruitzicht was de 
spanning 29 december te snijden 
in café De Zevende Hemel tijdens 
de vierde caféquiz van het seizoen 
2022-2023. Het was weer een 

drukte van belang en de teams wisselden hele kerstmenu’s uit 
en recepten om de lekkerste oliebollen te bakken. Uiteindelijk 
ging het toch weer over: Waar zouden de muziekvragen over 
gaan en zouden de fotovragen makkelijker zijn dan die van de 
vorige editie? 

De uiteindelijke winnaars van de vierde editie van de gezelligste 
caféquiz waren team VOC èn team Handbal met 1 punt 
verschil met nummer 2 (Bol.com) en 3 punten verschil met 
nummer 3 (DIOK). 
De punten werden als volgt verdeeld: 1) team VOC en team 
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Handbal 64 punten, 2) team Bol.com 63 punten, 3) team 
DIOK 61 punten, 4) team Kader 59 punten, 5) team Slag bij  
Terheijden 58 punten, 6) team Slappe Trappers 56 punten,  
7) team De Mannen 55 punten,  8) team De Vrouwen en 
team Team T 54 punten,  9) team Layla 53 punten, 10) team 
Bubbles 52 punten, 11) team Kerstelfjes 51 punten en op 
de 12e plaats team Tiny en Lou 48 punten (team Tiny en 
Lou ging ook vol trots met de aanmoedigingsprijs naar huis). 
Kortom, het was weer een avond vol plezier met een hapje en 
zeker een paar drankjes. De volgende caféquiz is donderdag 25 
januari! En je weet het zoals het oude Traaise spreekwoord al 
zei: “Kwaakt de kikker in het riet, dan kan het regenen, of niet”. 
Hopelijk tot de volgende quiz.  Voor iedereen een quiz vol 2023 
en meedoen is leuker dan thuis zitten.

NIEUWJAARSGROET

In het afgelopen jaar hebben meer dan 200 vrijwilligers zich 
weer ingezet voor het welzijn van onze inwoners.
Onze GROTE DANK hiervoor!
“Bij SWO beland je in een warm bad”
Ook iets voor jou? Neem dan contact met ons op via info@
swodrimmelen.nl of 0162  451894.

DEMI STELT ZICH VOOR 

Vol trots mag ik mezelf aan u 
voorstellen als nieuwe mede-
werker van SWO Drimmelen:
Mijn naam is Demi Kock, ben 

25 jaar oud en samen met mijn vriend, zoontje en onze twee 
katten woon ik in Made. 
Vanaf januari 2023 versterk ik 
het team van SWO Drimmelen 
als Coördinator Welzijn. Het 
zou kunnen dat u mij herkent:  
In 2020 heb ik voor SWO 
Drimmelen onderzoek gedaan 
naar de ondersteuningsbe-
hoeften van werkende mantel-
zorgers. Daarnaast woon ik al 
mijn hele leven in de gemeente 
Drimmelen. Ik ben dus al goed 
bekend met zowel SWO Drim-
melen als de gemeente zelf. 
Ik kijk er naar uit om velen van 

jullie te ontmoeten en ik hoop van betekenis te kunnen zijn 
voor jullie. 
Hopelijk tot snel!
Hartelijke groeten,  Demi

TOESLAGEN LATEN CONTROLEREN NU 
EXTRA BELANGRIJK 

We ontmoeten nog steeds mensen die geen zorg- en/of huur-
toeslag krijgen, maar er wel recht op hebben. Ze lopen deze 
toeslagen mis, omdat ze er niet van op de hoogte zijn dat ze er 
recht op hebben.
Krijgt u al wel huur- en/of zorgtoeslag, dan is het nu extra be-
langrijk om te controleren of u hier ook in 2023 recht op hebt 
en of de hoogte juist is vastgesteld.
Voor het eerst in jaren gaat de AOW-uitkering omhoog,  in 
2023 komt er 10% bij. Ook diver-
se pensioenfondsen verhogen hun 
pensioenen, sommige zelfs 15%. Wat 
deze verhogingen voor uw toeslagen 
betekenen is belangrijk om te weten. 
Controleer dus bij twijfel uw toesla-
gen.
Mocht u hierbij hulp nodig hebben:  de vrijwillige belastinginvul-
lers van SWO/KBO staan voor u klaar.
Als er iets wijzigt in uw inkomen, dan heeft dit vaak effect op de 
hoogte van de toeslagen. 
Als achteraf blijkt dat u te veel heeft ontvangen, is terugbetalen 
altijd vervelend. Heeft u hulp nodig, bel dan met SWO 0162  
451894, dan regelen wij dat een vrijwilliger contact met u op-
neemt. 

BOEKEN OVER DEMENTIE EN 
ZAKBOEKJES OVER MANTELZORG

Wist je dat je bij ons op kantoor gratis boeken kunt lenen die 
betrekking hebben op dementie, geschikt voor jong en oud? Je 
mag de boeken 4 weken lenen. De volledige boekenlijst kun je 
vinden op onze website: Boekenlijst-Alzheimer.pdf (swodrimme
len.nl). 
Daarnaast hebben we ook verschillende zakboekjes van Man-

telzorgNL beschikbaar. Deze 
zijn gratis op te halen bij ons 
op kantoor. 
Zakboek Financiën: biedt 
mantelzorgers een overzicht 
van regelingen die van invloed 
zijn op zijn of haar financiële 
situatie.  Van WMO, PGB tot 
aftrek van parkeerkosten en 
belastingvrije schenkingen.
Zakboek Mantelzorg en 
Werk: bestaat uit informatie 

over regelgeving en de mogelijkheden om de combinatie van 
werk en mantelzorg gemakkelijker te maken.
Zakboek Opname in een verpleeghuis: informeert man-
telzorgers over de moeilijke periode, van het nog thuis wonen 
van hun naaste tot opname in een verpleeghuis.
Zakboek Belastingspecial aftrek zorgkosten: het doen 
van belastingaangifte kan voor mantelzorgers lonend zijn, daar-
om bieden we hen met dit zakboek de nodige houvast.
Zakboek Mantelzorgwoningen: een zelfstandige mantel-
zorgwoning staat er niet zomaar. Er komt heel wat bij kijken en 
er zijn allerlei voorwaarden waarmee je rekening moet houden. 

VAN  ALLES  WAT
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1. Cors Weterings, 2. Cor Franken, 3. Cees Streefkerk, 4. Elly Bloemendaal, 5. Anita Dudok, 6. Inge Couweleers, 
7. Petra de Jong-van Rijckevorsel, 8. Shu-kwan Man, 9. Rudy Romme, 10. Frans Snoeren, 11. Marcel Warbroek, 

12. Matthijs Suykerbuyk, 13. Peter Couweleers, 14. Will van Boxsel, 15. Malcolm Ovington, 
16. Susan de Smit, 17. Wessel Rasenberg
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In dit zakboek zetten we de belangrijkste regels op een rij en 
vertellen we onder andere welke mogelijkheden er zijn om een 
mantelzorgwoning te financieren. 

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drim-
melen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijn-
werpers worden gezet. Hebt u een nieuwswaardige mededeling 
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl.
Nieuwjaarsduik

Ook dit jaar weer waagden 
zich weer veel mensen aan een 
frisse duik in Lage Zwaluwe en 
natuurlijk waren wij erbij. 
Namens alle vrijwilligers van 
Omroep Drimmelen wensen 
wij u een gelukkig nieuwjaar.

Portret Lieke Schuitmaker
In onze serie portretten gaat 
Marylène Koelewijn dit keer in 
gesprek met Lieke Schuitma-
ker. Zij neemt op 10 januari af-
scheid als wethouder van onze 
gemeente en wordt burge-
meester van Alphen-Chaam. In 

deze aflevering vertelt zij meer over haar leven en haar politieke 
carriére. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe functie als 
burgemeester.
Bijzondere hobby’s - Jan van Gijzel - deel 1

Voor onze serie ‘Bijzondere 
Hobby’s’ ging Joost Pieterman 
in gesprek met Jan van Gijzel. 
Hij houdt duiven en vertelt vol 
passie over de duivensport en 
de ontwikkelingen daarbinnen. 
Natuurlijk ziet u ook beelden 

van zijn duiven. Er valt zoveel over de duivensport te vertellen, 
dat er zelfs 2 afleveringen van zijn gemaakt. Binnenkort volgt 
deel 2. 
Top 2000

Op 28 december van het af-
gelopen jaar kon u live kijken 
en luisteren naar de Top 2000, 
vanuit de Korenbeurs in  Made.  
Wilt u nog eens nagenieten, 
dan kunt u deze week kijken 
en luisteren naar een samen-
vatting.

Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een en-
thousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv 
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luis-
teren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken. 
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren, 
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets 
voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij 
leren het u graag. Onze contactgegevens vindt u op de website 
www.omroepdrimmelen.nl.

Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 / KPN, 
XS4ALL en Telfort kanaal 1476/ Telfort, Edutel, Fiber.nl en Stipte 
kanaal 2170. Uitzending gemist of kunt u ons thuis niet ontvan-
gen? Bezoek ons YouTube kanaal, of onze website en Facebook-
pagina.
De radiozender is 24 uur per dag te beluisteren via het Ziggo 
radiokanaal 917 / KPN, XS4ALL en Telfort kanaal 1176 / Telfort, 
Edutel, Fiber.nl en Stipte kanaal 3180, in de ether op 106.9 FM en 
natuurlijk ook online via de livestream.  Volg ons ook op 
www.omroepdrimmelen.nl en op social media.

NIEUWS UIT HET OVERLEG

Het Wmo-Platform Drimme-
len adviseert het college van 
burgemeester en wethouders 
over het beleid rond de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In de bijeenkomst van 
december werden o.a. de volgende onderwerpen besproken: 
Opvang asielzoekers
Op 1 februari 2023 horen provincies en gemeenten hoeveel 
asielzoekers ze moeten opvangen. Op 1 mei 2023 verdeelt het 
kabinet vervolgens het aantal opvangplekken dat dan nog nodig is 
opnieuw over de provincies.  Daarbij telt niet mee hoe succesvol 
een gemeente of provincie al is geweest bij het vinden van loca-
ties. Het kan dan gebeuren dat een regio die al veel opvangplek-
ken regelde weer moet bijspringen en uiteindelijk meer doet dan 
andere regio’s. We spraken over de gevolgen voor Drimmelen. 
Participatiewet
De participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met 
en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever. 
Het klinkt allemaal mooi, maar toch zitten er nogal wat haken en 
ogen aan de uitwerking. Burgers die niet meer (volledig) kunnen 
werken, lopen risico dat er teveel van hen gevergd gaat worden. 
Hoe verloopt e.e.a. in onze gemeente?
Nu het Platform Sociale Zekerheid gestopt is, is het aan het 
Wmo-Platform om de onderwerpen die daar aan de orde kwa-
men, zoals Werk en Inkomen,  Armoede e.d. in haar overleg mee 
te gaan nemen.  We hopen tot een (nieuwe) werkgroep partici-
patie te komen. 
Energiearmoede
We bespraken of de gemeente alles “uit de kast” trekt om men-
sen te helpen. Denk aan de klussenbus, de extra vergoedingen, 
energiecoaches, de energie-ambassadeurs etc. Hierbij kwam 
ook de landelijk op te zetten “energiebieb” ter sprake als mo-
gelijkheid.
Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
In Drimmelen hadden we twee Platforms om advies te geven 
aan B&W.  Aangezien het Platform Sociale Zekerheid is gestopt, 
bekijkt de gemeente of kan worden gekomen tot een Advies-
raad Sociaal Domein, zoals die in veel gemeenten al is. Naast de 
Adviesraad zou dan gewerkt worden met werkgroepen zoals 
Jeugd, Participatie en  Wmo.
Werkgroep eHealth en digitalisering
De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om de inwoners te 
helpen bij het gebruik van smartphone, 
tablet en computer. Men wil dit doen 
in overleg met bv.  SWO en Theek5 
en gemeente. Inwoners hebben niet 
alleen vaak hulp nodig bij laaggeletterd-
heid, maar ook bij de problematiek van 
het digitaal verwerken van gegevens 
en aanvragen. Een simpel voorbeeld is 
de melding van de gemeente dat vanaf 



14 jaargang 46 nummer 1097

1 januari 2023  de inzameling van oud papier in de gemeente 
Drimmelen op werkdagen is en niet meer op zaterdag. Daar-
door kan er geen papieren afvalkalender meer gemaakt worden. 
Inwoners kunnen via de Gemeente Drimmelen-app of via de 
website lezen welke ophaaldagen 2023 gelden voor hun adres. 
Hoe werk je met zo’n app was de vraag die gesteld werd…
Vragen of opmerkingen over deze informatie?  
E-mail:  jcabroos@planet.nl,  tel.: 06 5105572, 
website:  www.wmoplatformdrimmelen.nl 

REPAIR CAFÉ  TERHEIJDEN GAAT  ALS 
EEN  TIERELIER!

Sinds de opening op 5 okto-
ber jl. zijn er zes Repair Cafés 
geweest. Zonder uitzondering 
steeds druk bezocht door 
mensen met en zonder ka-

potte voorwerpen.  We zien dat elektrische (huishoudelijke) 
apparaten het meest worden 
aangeboden. Dat is niet alleen 
bij ons zo, maar dat is zo bij alle 
Repair Cafés, in Nederland en 
daarbuiten. En dat is ook weer 
logisch: het is steeds moeilijker 
iemand te vinden die je koffie-
zetapparaat, je strijkijzer, föhn, 
cd/dvd-speler of ander appa-
raat kan repareren. En als je die 
hebt gevonden, betaal je vaak 
de hoofdprijs. Maar naast elek-
trische apparaten repareren we ook klokken, laptops, (mobiele) 

telefoons en tablets, textiel, speelgoed 
en fietsen. 
Reparaties door de vrijwilligers van 
het Repair Café zijn gratis, maar om-
dat we financieel afhankelijk zijn van 
donaties is uw vrijwillige bijdrage bij-
zonder welkom. 
Vanwege de feestdagen was er een 
korte stop, maar woensdag 11 janu-
ari is er van 13.00 tot 16.00 uur weer 
een Repair Café bij SOVAK, Konings-
veld 1 in Terheijden. U bent van harte 
welkom met uw kapotte voorwerpen 
of om gewoon even een kopje koffie 
of thee te komen drinken. 

JE HOORT ERBIJ,  ZEGT SAMEN 
DRIMMELEN
‘Iedereen doet mee in Drimmelen’, is de slogan

Enkele weken geleden was er in 
het gemeentehuis een beleefavond. 
Raadsleden mochten beleven hoe 
mensen zich voelen die een beperking 

hebben. Door een groep ervaringsdeskundigen werden zij 
hierin meegenomen. Natuurlijk was SAMEN Drimmelen hier 
ook bij. SAMEN Drimmelen wil graag dat alle mensen in de 
gemeente Drimmelen erbij horen.  We willen rekening houden 
met iedereen.

POLITIEK
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2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en 
schrijven. 300.000 Nederlanders zijn slechtziend.  1,1 miljoen 
Nederlanders hebben een licht verstandelijke beperking.  
150.000 Nederlanders maken gebruik van een rolstoel.  4 
miljoen mensen in Nederland spreken de Nederlandse taal niet 
goed.  We moeten rekening houden met hen!

Peter Geluk woont in Hooge Zwaluwe. Hij is laaggeletterd. In 
onze gemeente wil hij graag dat er rekening wordt gehouden 
met mensen met deze beperking. Hij liet ons voelen hoe het is 
als je woorden en  teksten niet begrijpt.  Veel met pictogrammen 
werken, zegt hij. Dat is duidelijk voor iedereen.
We mochten een parcours afleggen in een rolstoel. Geen 
gemakkelijke opgave. Hoe maak je bv een deur open als je in 
een rolstoel zit?
We luisterden naar het verhaal van Steven. Met een licht 
verstandelijke beperking wil hij graag dat er rekening wordt 
gehouden met hem en zijn vrienden en vriendinnen . Hij vertelt 
hierover op scholen. Hoe meer mensen dit weten hoe meer 
zij geaccepteerd worden, zegt hij. Ook schrijft hij gedichten. Hij 
heeft hier al 5 boeken mee gevuld:  www.stevenschrijft.com.
Het parcours dat we aflegden als iemand die slechtziend is 
was ook niet gemakkelijk. Met een bril met kokervisie en een 
taststok in de hand was het erg moeilijk.  En hulphond Sam keek 
toe.
Het was een avond om ons nog eens met de neus op de feiten 
te drukken.  Alle aanwezige raadsleden namen de ervaringen 
mee naar huis. Iedereen gaat er wat mee doen, thuis en in de 
gemeenteraad.
En SAMEN Drimmelen? Voor hen is dit vanzelfsprekend. We 
hebben het altijd al gezegd: Houd rekening met iedereen in 
Drimmelen. SAMEN krijgen we het voor elkaar. 
Interesse? Mail Samendrimmelen@gmail.com. 
Groeten, Kees, fractievoorzitter.

HOE ZIT HET MET DE BERNARDUSKERK?
SAMEN Drimmelen geeft duidelijkheid

De Bernarduskerk in Made werd bijna niet meer als religieuze 
bijeenkomstruimte gebruikt. Maar zo’n mooi gebouw afbreken 
kun je niet maken, vonden we met zijn allen. In 2016 werd Het 
Centrumplan van Made bedacht:  De Mayboom gaat plaatsma-
ken voor woningen en de Bernarduskerk moet het nieuwe So-
ciaal Cultureel Centrum worden.
Op 15 december werd de Bernarduskerk weer besproken in de 
raadsvergadering. Er werd om meer geld gevraagd. Hoe zit dat 
nu precies?

Een groot bouwbedrijf werd eigenaar van de kerk. Dat zou zorg 
dragen voor de verbouwing, de sloop van de Mayboom en de 
bouw van de huizen in het nieuwe dorpshart. En het bedrijf ging 
in zee met BOEi:  Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en 
Exploitatie van Industrieel erfgoed. En ook kerken horen daarbij. 
Als de kerk klaar is als Sociaal Cultureel Centrum wordt BOEi
de eigenaar. Zij gaat de ruimtes in de kerk verhuren aan drie 
huurders: Kibeo, de kinderopvang, Theek 5, de bibliotheek en 
stichting ‘De Bernardus’. Bij deze stichting gaan alle verenigingen 
die nu in de Mayboom onderdak hebben, een ruimte huren. Ook 
de theaterzaal en de horeca vallen onder deze stichting.  Zij 
zorgen ook voor de inrichting. 
Dit alles kost natuurlijk heel veel geld. Daarom heeft de ge-
meente zich garant gesteld om bij te springen als er geld tekort 
is. Er wordt dan gepraat over de inrichting van de kerk, maar 
ook over de hogere energiekosten. December 2021 werd daar-
om toestemming gevraagd aan de gemeenteraad om 12 jaar lang 
jaarlijks € 60.000,- te mogen bijdragen. SAMEN Drimmelen zag 
dit niet zo zitten,  maar de meerderheid stemde voor. 
En vorige week was het weer zo ver. Er was berekend dat al-
les toch wat duurder zou worden. Dus weer een verzoek: 12 
Jaar lang € 50.000,- extra! Weer stemde de meerderheid voor. 
Weer was SAMEN Drimmelen er tegen. Maar als je maar 1 stem 
hebt……

We hopen dat het goed afloopt met de kerk.  Wij willen die ook 
behouden. En liefst met een grote theaterzaal, zoals beloofd.
Zonder kerk, maar met de SAMEN-gedachte, wensen wij jullie 
een goed 2023 toe! Samendrimmelen@gmail.com. 
Groeten, Kees

VEEL POSITIEFS GEBEURD IN 2022

Het gaat snel allemaal want het jaar is weer voorbij. En er is veel 
gebeurd in onze gemeente Drimmelen. Bijgekomen van de ge-
volgen van corona nam het verenigingsleven weer toe gelukkig. 
Er waren weer markten,  bijeenkomsten (bijv. het Groenfeest) 
en mensen ontmoetten elkaar weer. De competities werden 
weer opgepakt en met enige voorzichtigheid kwamen ook de 
feestjes en (muziek)evenementen weer terug. En we hadden 
ZomerCarnaval in Made!
Het was ook een verkiezingsjaar en de Lijst Harry Bakker werd 
weer de grootste partij in de gemeente. Kiezers, bedankt voor 
het vertrouwen. En we namen afscheid van wethouder Jan-Wil-
lem Stoop, die nu elders werkt. Ook onze burgemeester ver-

Peter Geluk, de drijvende kracht achter de laaggeletterden, met Kees

SAMEN Drimmelen-Kees hoopt er het beste van met de kerk.
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trok (Gert de Kok bedankt!) en de nieuwe is gekomen (Boy 
Scholtze welkom!). 
Ondertussen heeft de Lijst HB haar inbreng in de nieuwe coa-
litie met 1 wethouder en 5 raadsleden, ondersteund door een 
fractie. Na de campagne is het dan hard werken om de wensen 
en punten van onze partij in te brengen in het coalitieakkoord. 
Dat is gelukt en op bestuurlijk niveau is ook de uitwerking in 
het collegewerkprogramma geborgd. Maar daarmee zijn we er 
nog niet!
De uitvoering van plannen is soms lastig door steeds minder 
personeel, hogere prijzen en ook komt er na een gesprek met 
de omgeving vaak nog een wijziging. Uiteindelijk is bij de re-
alisatie dan iedereen geluk-
kig. Of het nou om een huis, 
een weg, een heg of boom 
gaat:  we maken Drimmelen 
een beetje beter, mooier en 
schoner. Met z’n allen door 
goed te luisteren, elkaar te 
respecteren en uitgaande 
van een positieve grondhou-
ding elkaar te helpen. Dan 
wordt onze Drimmelense 
samenleving een beetje be-
ter, blijven we elkaar onder-
steunen en waarderen. Aan-
dacht is belangrijk en ervoor 
openstaan ook. We proberen 
het zo goed mogelijk te doen 
met een optimistische blik. We hebben goede bedoelingen en er 
liggen veel plannen klaar voor uitvoering.  Van bouwprojecten 
tot speelterreinen en van dorpsvisies tot meer sociale onder-
steuning. 
In deze veranderende samenleving willen wij iedereen in de ge-
meente Drimmelen en daarbuiten een heel fijn en rustig 2023 
wensen.
Groetjes,  Lijst Harry Bakker

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 7 januari 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorgan-
ger: pastoor R. van Bronswijk. Cantor: dhr. H. Vergouwen.
Zondag 8 januari 12.30 uur: Doop.
Zaterdag 14 januari: Eucharistieviering. Extra collecte Stich-
ting Leergeld.  Voorganger: pastoor R. van Bronswijk.
Zaterdag 21 januari: Geen viering.
Zondag 22 januari 11.00 uur:  Eucharistieviering. Naamdag 
H. Antonius Abt,  m.m.v. Gilde St. Antonius Abt.  Koor: ??
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-
gingen in uw gezinssamenstelling?

KERK

Harry Bakker actief als gelegenheids 
MidZuid-medewerker
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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.

REGIONALE SAMENWERKING 
AFVALINZAMELING

De gemeenten Breda, Geertruidenberg 
en Drimmelen hebben een mooie stap 
gezet in de samenwerking op het ge-
bied van afvalinzameling en -verwerking. 
De gemeente Breda zamelt per 1 januari 
2023 het oud papier en karton van de ge-
meenten Drimmelen en Geertruidenberg 
in en verwerkt het. Dit sluit mooi aan bij 

het onderzoek naar regionale samenwerking op het gebied van 
afval en circulariteit. Dit onderzoek vindt momenteel plaats on-
der de gemeenten Altena,  Alphen-Chaam, Breda, Drimmelen, 
Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk en Oosterhout.
Waarom samenwerken?
Door samen te werken profiteren alle drie de gemeenten van 
schaalvoordelen: het werk wordt efficiënter uitgevoerd, waar-
door er kosten worden bespaard. Door de afvalstromen te bun-
delen zijn de gemeenten een sterkere speler op de markt van 
afvalstromen. Bovendien kunnen de gemeenten onderling kennis 
delen en informatie uitwisselen op het gebied van afval en circu-
lariteit. Door - zoveel als mogelijk - een duurzame, elektrische 
wagen in te zetten in Geertruidenberg en Drimmelen, sluiten
we aan bij de klimaatambities die de drie gemeenten hebben.

Donderdag 22 december hebben de wethouders Peter Bakker 
(Breda), Harry Bakker (Drimmelen) en Tommie Mertens (Geer-
truidenberg) de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. 
Hierbij is ook de (elektrische) inzamelwagen gepresenteerd. 
Deze wagen is voorzien van illustraties waarin de samenwer-
king tussen de drie gemeentes op een vrolijke manier tot uiting 
komt.
Wat merken bewoners ervan?
De inzameldagen in Geertruidenberg en Drimmelen verande-
ren.  Voor de inwoners van Breda verandert er niks.

WONINGTEKORT: PLAN  VOOR 
100 DUURZAME  VERPLAATSBARE 
HUURWONINGEN 

Drimmelen voert het woningbouwtempo op. In twee jaar tijd 
wil de gemeente - verspreid over drie locaties - 100 duurzame 
verplaatsbare huurwoningen van hoge kwaliteit laten bouwen. 
Het college heeft voorkeurslocaties geselecteerd in Terheijden, 
Made en Lage Zwaluwe en staat open voor suggesties voor ex-
tra locaties. Het doel? Een thuis bieden aan starters en spoed-
zoekers.
De krapte op de woningmarkt neemt steeds verder toe. Ook 
in Drimmelen zijn op dit moment te weinig mogelijkheden voor 
diverse doelgroepen. Dit heeft veel impact op mensen. Jonge-
ren kunnen geen eigen woonplek vinden en gescheiden koppels 
moeten soms noodgedwongen in hetzelfde huis blijven wonen. 
Maar ook statushouders die klaar zijn om door te stromen, kun-
nen geen woning vinden. 
Snelle oplossing

In de periode 2022 - 2026 worden in Drimmelen in totaal 800 
reguliere woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Maar 
reguliere bouwprojecten kennen een lange ontwikkeltijd. Er zijn 
dus snellere oplossingen nodig. Een deeloplossing is te vinden in 
de bouw van duurzame verplaatsbare woningen. Dit type wo-
ningen wordt in korte tijd in een fabriek gebouwd met groten-
deels biobased materialen. Ze voldoen aan strenge eisen rond-
om kwaliteit en duurzaamheid. Het is nog niet bekend welke 
typen woningen er straks in de gemeente Drimmelen gebouwd 
worden.
Verplaatsbaar
Het college heeft drie voorkeurslocaties aangewezen die eerder 
al als mogelijke woningbouwlocaties zijn beschreven in de Struc-
tuurvisie en in de Omgevingsvisie. De drie voorkeurslocaties zijn 
Lage Weg in Terheijden, de Ligne in Made en West fase 4 in Lage 
Zwaluwe. Hier worden de woningen voor de duur van 10 tot 15 
jaar geplaatst. Daarna kunnen de woningen verhuizen naar een 
andere locatie. Liefst binnen de gemeente, zodat ze weer voor 
een volgende generatie woningzoekers kunnen worden ingezet. 
Na verplaatsing van de woningen wordt op de achterblijvende 
locatie een regulier woningbouwprogramma gerealiseerd. 
Van idee tot oplevering
Voor alle drie de locaties zijn nu nog geen concrete projecten 
in voorbereiding. De gemeente gaat in gesprek met mogelijke 
ontwikkelaars. Ook starters worden uitgenodigd om mee te 
denken in de opzet en realisatie van projecten. De inzet is om in 
het eerste kwartaal van 2023 concrete afspraken maken over de 
realisatiefase, zodat in het vierde kwartaal de eerste duurzame 
verplaatsbare woningen er staan.
Vragen of suggesties? 
In een Raadsbrief informeerde het college de gemeenteraad 
over de voortgang in dit traject. Circa 1.250 omwonenden van 
de voorkeurslocaties ontvingen een bewonersbrief. Meer infor-
matie staat op drimmelen.nl/duurzame-verplaatsbare-woningen.  
Inwoners kunnen met suggesties of vragen terecht bij de ge-
meente Drimmelen: grondgebied@drimmelen.nl of telefoon-
nummer 140162.

GEMEENTE

V.l.n.r.  Wethouders Harry Bakker, Tommie Mertens en Peter Bakker 
bij de elektrische inzamelwagen
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GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Installatie burgemeester Boy Scholtze 21 dec. 2022

Update Gemeentelijke Opvang Oekraïne
Ook gedurende de feestdagen zijn er vluchtelingen aangekomen. 
Inmiddels verblijven er bijna 80 mensen in de Gemeentelijke 
Opvang Oekraïne. De vluchtelingen zorgen samen voor een 
goede sfeer en helpen elkaar waar nodig. Sommigen spreken 
goed Engels en treden op als tolk voor de mensen die helemaal 
geen andere taal spreken. Ook gaan ze samen op pad om bij-
voorbeeld een OV-chipkaart te kopen.
Het is mooi om de saamhorigheid te zien in de opvang. Zeker in 
deze tijd, waarin we vaak samen met familie en vrienden zijn, is 
het fijn dat we zien dat de Gemeentelijke Opvang Oekraïne een 
veilig gevoel kan bieden aan onze gasten uit Oekraïne.

Kunt u in uw bedrijf handjes gebruiken?
Bijna alle vluchtelingen die verblijven in onze Gemeentelijke Op-
vang Oekraïne zijn inmiddels ingeschreven in de Basisregistratie 
Personen (BRP). Dat betekent dat ze ook mogen werken. En dat 
willen ze ook graag! Het ontbreekt ons op dit moment aan va-
catures. Daarom zoeken we, het liefst lokaal,  naar vacatures om 
te kijken of we een match kunnen maken. Heeft u een vacature 
bij uw bedrijf of weet u een bedrijf met een vacature? Neem 
contact met ons op via oekraine@drimmelen.nl of telefoon-
nummer 140162 en vraag naar Jos 
van Gerwen. Zo helpen we elkaar!
Afscheid Lieke Schuitmaker
Wij nodigen u graag uit om samen 
met ons wethouder Lieke Schuit-
maker uit te zwaaien. Dit doen we 
op dinsdag 10 januari tijdens een 
afscheidsreceptie van 16.00 tot 
18.30 uur in het gemeentehuis.
Verkoop gemeentelijke grond 
en vastgoed
De gemeente Drimmelen maakt 
het voornemen om onroeren-
de zaken te verkopen en/of te 
bezwaren met zakelijke rechten 
voortaan vooraf bekend door 



19Rondom de Toren 2023

middel van een publicatie op www.officielebekendmakingen.nl. 
In de publicatie staat aangegeven hoe eventuele gegadigden op 
het voornemen kunnen reageren.
Verwijzingen naar actuele bekendmakingen staan op www.drim-
melen.nl onder het kopje ‘Bouwen en wonen’. Daar blijven ze 20 
dagen staan. Op www.officielebekendmakingen.nl blijven alle be-
kendmakingen voor onbepaalde tijd staan. De officiële bekend-
makingen kunt u ook vinden via www.overheid.nl.
Verlenging subsidie groene daken en gevels

Ook dit jaar kunnen wo-
ningeigenaren weer een 
subsidie aanvragen voor 
een groen dak en/of gevel. 
Nieuw is dat ook (particu-
liere) huurders hier in 2023 
gebruik van kunnen maken. 
Uiteraard in overleg met 
en na toestemming van de 

woningbezitter. Ook voor huurders geldt dat de dakconstructie 
geschikt moet zijn voor groene bedekking.
Vanaf 16 januari 2023 kunt u uw aanvraag bij de gemeente in-
dienen. Toewijzing van subsidie geschiedt volgens het principe 
‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Kijk op drimmelen.nl/
subsidieregeling-groene-daken-en-gevels voor meer informatie 
over de regeling, voorwaarden en het aanvraagproces.
Uitnodiging

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
Wagenberg, Onder de Toren 1: Nieuwe ingang met trappenhuis.
Terheijden, Munnikenhof 21: Plaatsen twee campeerlodges.
Wagenberg, Vlasselt 42: Bouwen berging.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Bolwerk 3:  Aanleggen van een inrit.
Terheijden, Schapenbogert 24:  Vergroten woning d.m.v. dakop-
bouw bijgebouw.
Wagenberg, Wagenstraat 25: Kappen boom.
Ontwerpbesluit omg.vergunning uitgebreide procedure
Terheijden, Schansstraat 17:  Realiseren Energiebrouwerij (ver-
anderen Rijksmonument).
Instellen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen
O.a. Polderstraat (parkeerplaats appartementen) in Terheijden.

Afvalkalender digitaal
Vanaf 2023 is er geen papieren Afvalkalender meer. 
In de Gemeente Drimmelen app kunt u alle afval-
gegevens inzien en een melding instellen over welk 
soort afval u de volgende dag buiten moet zetten. 
Wilt u een print van uw persoonlijke afvalkalender 
ontvangen? Bel dan gratis naar de Diftar infolijn 0800  0234450.
Kerstbomen inzameling
In de week van 16 januari kunnen inwoners hun kerstboom ge-

lijktijdig met het GFT afval buiten zetten. 
De kerstbomen worden dan opgehaald 
door een aparte inzamelwagen. De inza-
meling start om 7.30 uur dus zorg dat 
alles op tijd buiten staat. De bomen moe-
ten vrij zijn van versieringen en potten.

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.

UITNODIGING 

Nieuwjaarsbijeenkomst
Dinsdag 24 januari 2023

Graag nodigen we u uit voor onze 
nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 24 januari 
van 19.00 – 21.00 uur in het gemeentehuis in Made.

Namens het college van burgemeester en wethouders 
gemeente Drimmelen,

Boy Scholtze, Dré Martens, 
burgemeester  gemeentesecretaris



IJspret en Kerstmarkt 
in Terheijden.
Dank je wel 

Gerard van Vugt.


