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SAUWELEN  IN  TRAAIE! 

We gaan weer sauwelen in Traaie. De afge-
lopen twee jaar geen sauwelavonden. En dan 
nu, in 2023, gaan we weer voor een volledig 
sauwelweekend in De Gouden Leeuw. 
Het sauwelweekend is op vrijdag- en za-
terdagavond 3 en 4 februari en begint om 
20.00 uur. Zondagmiddag 5 februari star-

ten we om 14.00 uur. De entree is € 7,50 en de kaarten zijn te 
koop bij DA Drogist Relinde Fijnaut. De zaal is een half uur van 
te voren open om een goede plek te bemachtigen! 
Maar liefst zeven sauwelaars, een act van Fein en Gijn, en muziek 
van de winnaars van Festivalaaf. Gegarandeerd een volle avond 
of middag plezier! Met 2 muzikale pauzes kan ook het keeltje 
tussendoor worden gesmeerd.
De sauwelaars en de act stellen zich kort aan u voor:
Duo Fein en Gijn

Wij zijn er trots op dat wij weer het 
bal elke dag mogen openen tijdens het 
Sauwelweekend begin februari. “Even 
de zaal opwarmen….” wordt er dan 
gevraagd. Net zoals iedereen in de 
wereld hebben wij geen tijd, dus jullie 

hoeven niets te verwachten. En wij blijven dit jaar dan ook dicht 
bij ons zelf. Het zal dan ook vooral de familie van Weterings zijn, 
die blij is dat wij geen tijd in de voorbereidingen kunnen stop-
pen. Ook hebben wij volop respect voor de Schraansers, vooral 
de toneelknechten.
Tot het Sauwelweekend. Het belooft een unieke editie te wor-
den. ;-)
Mike van Oosterhout 

Ik ben Mike van Oosterhout, een echte 
Traaienaar van 45 jaar. Getrouwd en va-
der van een zoon van 11 jaar en dochter 
van 8.
Al jaren ben ik eigenlijk al van plan om een 
keer mee te doen aan de Traaise Sauwel. 
Dit jaar ben ik overstag gegaan en hoop ik 
me van mijn beste kant te laten zien. Laten 
we het zo zeggen: Bennie Goed, maar ook 

Nie Slecht….
Hoop dat ik jullie kan verrassen en goed kan laten lachen met 
mijn 15 minutes of fame...
Groet, Mike van Oosterhout alias Bennie Goed.
Toin Krijnen

Na een aantal jaren stil gezeten te hebben 
kunnen we weer gaan sauwelen op 3, 4 en 
5 februari en daar heb ik zin in. Maar wat 
voor typetje en thema moet je in deze tijd 
verzinnen, dus ik heb het maar weer dicht 
bij mezelf gehouden.
Zo hoor je nog al eens een keer iemand 
zeggen: mijn werk, daar kan ik een boek 

over schrijven!
Een boek schrijven doe ik niet maar uit mijn werk heb ik inspi-
ratie gehaald voor mijn sauwel met het typetje Mario de Con-
ciërge .
Ik hoop dat jullie er net zoveel plezier aan gaan beleven zoals ik 
al gedaan heb met het voorbereiden ervan. Groeten
Ronald Lievens 
Boomknuffelaar!

CARNAVAL
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Gelukkig mag ik wir mee doen dees jaor. 
T zal zen as nun Boomknuffelaor.
Van bomen hoefde we gin 1,5 m. afstaand 
te houwe. Bij iedere boom denk ik nu: ik 
ben de jouwe!
Ik knuffel in heul Traaie zonder schroom, 
zelfs in oe vurtuin dieje mooie boom.

Wa ik daor tijdens t knuffelen zaaag, zurgt hopelijk mee dun 
sauwel vur veul gelach.
Hopelijk tot dan.  Alaaf!, Ronald 
Ronald Kustermans 

Ik ben Ronald Kustermans uit Wagenberg 
en ben dit jaar ook weer present als sau-
welaar in Traaie.
Sinds 2010 ben ik actief met tonpraten. Ik 
doe dit (uiteraard) in Wagenberg en om-
liggende plaatsen en dit jaar voor de 7e 
keer in Traaie.
Sauwelen, tonpraten, buutreden, maauwen 
of welke benaming het ook draagt, is voor 
mij een leuke vorm als standup komedian 

in een bepaald personage met een kolderverhaal.
Sauwelen is onomstreden verbonden aan carnaval en zelf ben ik 
ook actief betrokken in het carnavalsgebeuren.
De sfeer in de groep is zeer goed dus dat moet weer een ge-
slaagd weekend worden.
Het personage dat ik zal gaan neerzetten is Ad Hok, selfmade 
huisjesmelker, die uit de huidige situatie van de woningmarkt 
volop zijn slaatjes slaat.
Koen van Steen

Welke kleine jongen droomde er 
vroeger niet van om brandweerman 
te worden? Zo ook Ben van de Brand 
en hij is dan ook met regelmaat op pad 
om brandjes te blussen. Zeker in een 
tijd waarin het lijkt alsof de wereld in 
brand staat door alle crisissen in het 
land. Brandgerelateerde verhalen gaan 
als een lopend vuurtje door het dorp 

en deze brandweerman neemt je mee in zijn dagelijkse bezighe-
den als hij zijn slang uitrolt.
Nieuwsgierig? Kom gezellig naar het sauwelweekend!
Remco van Gils 

In 2020 stapte ik voor de eerste keer in 
de ton als Dokter Love. Dit was een ge-
weldige ervaring en smaakte naar meer. 
3 jaar heb ik kunnen broeden over een 
nieuwe sauwel. Dit jaar parkeer ik m’n 
caravan op ‘t Zandpleintje en als Cootje 
Amper zal ik in de ton staan. Als eeuwi-
ge vakantieganger verblijf ik op de cam-
pings rondom Traaie, voordat het gezeik 

begint. 
Hoe en wat, dat hoort u wel als u komt luisteren bij het sau-
welen!
Tot dan! Groetjes, Remco 
Christ van den Diepstraten 

Ik ben Christ van den Diepstraten, kan 
het sauwelen niet laten.
Mijn typetje is best wel leuk, misschien 
lig je in een deuk.
Ik kan niet te veel uitwijken, jullie 
moeten gewoon komen kijken. 
Groeten, Christ 
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TCV DE SCHRAANSERS, INFORMATIE

De komende periode zijn er 
weer volop carnavalsactivitei-
ten in het dorp; sluit gerust aan, 
doe mee, meld je aan, zorg dat 
je er bij bent! In aanloop naar 
het carnavalsweekend (dat is 
17 februari) zijn er de volgende 
activiteiten:  
Carnavalskrant
Op zaterdag 28 januari bren-
gen we ‘huis aan huis’ de carna-
valskrant rond! Hoor je muziek 
in de straat, hou dan je deurbel 
in de gaten. We bellen aan om 
de krant persoonlijk aan je uit 

te reiken! Naast de krant vragen we ook om een kleine (of 
grote) bijdrage voor het Traais carnaval. Dus leg alvast wat euro-
munten klaar voor zaterdag 28-1. Niet thuis? Dan komt de krant 
gewoon in je brievenbus hoor! Ben jij Vriend van de Prins? Hou 
dan de brievenbus extra in de gaten, er komt namelijk speciale 
post van Prins Wollie! Ben jij nog geen Vriend of Vriendin van de 
Prins, meld je zeker aan via onze website www.schraansers.nl. 
Dit wil je niet missen!! 
Gin gemekker, ’t ken nog gekker: Inschrijven optocht 
Op zaterdagmiddag 28 januari 
kan er weer ingeschreven wor-
den voor de grote optocht in 
Terheijden! De optocht is op 
zondag 19 februari. We hopen 
dat er al veel verenigingen aan 
het bouwen zijn, of misschien 
nog aan het nadenken zijn om wél mee te doen! Heb jij altijd 
al eens mee willen doen, maar twijfel je nog…. Niet doen! Ge-
woon een keer meedoen én laat het optochtvirus jou maar te 
pakken nemen! 
Het inschrijven is op zaterdag 28 januari in café De Harmonie 
en start om 16.00 uur. De optochtcommissie zit tussen 16.00 
en 18.00 uur klaar om alle inschrijvingen te ontvangen. Heb jij 
nog geen vlag, embleem of sauwelkaart? Ook die zijn die middag 
verkrijgbaar! We sluiten af om precies 18.00 uur. Natuurlijk sluit 
Joep zijn café en tap dan nog niet, dus kan er zeker doorgefeest 
worden.  
Wil je nog verder doorfeesten die dag? Dan kan dat! De 
Schraansers zakken die avond nog lekker deur in Etten-Leur! 
De Leurse leut bestaat 66 jaar en die gaan we feliciteren! Zin 
om mee te gaan? Gratis vervoer naar het zwaaigat, de bus ver-
trekt om 20 uur. 
Gin gemekker, ’t ken nog gekker: Kinderbingo 

Voor alle kinderen die al zin 
hebben om carnaval te vieren 
organiseren we de kinderbin-
go! Deze is op zondag 29 janu-
ari. De zaal gaat open om 13.30 
uur en we beginnen om 14.00 
uur met onze eerste bingoron-
de! 
Samen met de jeugdraad spe-
len we 4 bingo-rondes. 1 bin-
gokaart krijg je van ons. 
Neem vooral veel spullen van 
thuis mee want je wint een 
prijs als je datgene wat je bij 

hebt ook gevraagd wordt. Bijvoorbeeld wc-rol, carnavalskrant, 
een foto van de Prins, aardappel, paperclip, wasknijper, telefoon-
oplader, ui, embleem etc. etc.!
Prins Wollie en Prins Hazie zullen de bingorondes presenteren 
en de veldwachters houden in de gaten of er geen valse bingo 
is! Natuurlijk is de hele jeugdraad er ook én gaan we ook nog 
even polonaise lopen! 
Papa’s en mama’s mogen gewoon meedoen en meehelpen.
We hebben heel veel prijzen die gegarandeerd allemaal weg 
gaan! 
O ja…
Heb jij ideeën over carnaval, wil je daar over meedenken/mee-
praten of mekkeren? Met óf zonder steek? Man óf vrouw, oud 
of jong, spreek ons gerust aan! Carnaval kan natuurlijk alleen 
met hulp van veel vrijwilligers; we kunnen altijd nieuwe vrijwilli-
gers gebruiken. Spreek ons aan of stuur een bericht naar info@
schraansers.nl. Ook als je andere vragen hebt of lid wil worden 
van deze geweldige club spreek ons dan gerust aan of stuur een 
berichtje!
Alaaf! TCV De Schraansers

WAGENBERGS SAUWELWEEKEND 

Op zaterdag 28 en zondag 29 januari 
wordt er weer gesauweld in Erpelrooiers-
land! Maar liefst 6 sauwelaars van onze eigen 
vruchtbare Erpelrooiersbodem staan te trap-
pelen om voor eigen publiek in de ton te gaan 
staan. 
Wie staan er in de ton? Nou, dat zijn niet 
de minsten, kunnen we verklappen. 

John Stroop.  Vorig jaar bleek april een vruchtbare maand voor 
John want hij werd als Bennie Vrolijk Oppersauwelaar 2022. 
Houdt hij die eretitel vast dit jaar als Sjef Kok? Hij wil verder 
niks kwijt over de inhoud,  John houdt het graag spannend.
Ronald Kustermans alias Reggie Zeur is filmregisseur en cas-
ter van nieuw talent. ‘Dur is gin business gelijk sjowbusiness’, en 
Reggie kan het weten.
Ger van Turnhout is onze eigen ‘deze vuist op deze vuist’ 
Ome Willem, een echte kindervriend. 
Jürgen van Dongen staat voor de 2e keer in de ton als Jantje 
de Bakker. Jan is een duurzame bakker om wel héél vage rede-
nen. 

Stond vorig jaar Jürgen nog voor het eerst in de ton, dit jaar 
zijn er maar liefst 2 debutanten! Het barst van het nieuwe frisse 
talent in Erpelrooiersland want dit jaar is Peter Reniers de 
5e sauwelaar van eigen bodem. Met pensioen, dus niks meer te 
doen, wil hij Erpelrooiersland als Jantje Graan bijpraten betref-

Oppersauwelaar 2022,  John Stroop
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fende de ALV van  VBW.
Ook Doriën Voogt staat voor het eerst in de ton, weliswaar 
alleen op zondag dit jaar, maar ze staat haar mannetje! Doriën 
kruipt in de huid van Doortje de Wijkzuster en neemt ons mee 
in het wel en wee van ut durp en de zusterhulp.
De verwachtingen zijn hooggespannen. Er wordt tot op het 
allerlaatste moment gesleuteld aan de typetjes en de teksten. 
Waar het creatieve proces uiteindelijk naar toe leidt, weet geen 
mens.
Welke sauwelaar gaat er dit jaar met de titel Oppersauwelaar 
2022 naar huis? 
Het programma zal aan elkaar gepraat worden door Prins Fleur-
ke d’n Allerirste. De pauzes worden opgeluisterd door de vrolij-
ke noten van hofkapel De Leutband en als kers op de taart ook 
nog van ’t Hoogtepunt op zondagmiddag.
Het sauwelen vindt plaats in café Bij Bas. Zaterdagavond 28 janu-
ari gaat de zaal open om 19.30 uur en start het programma om 
20.00 uur.  Zondag 29 januari gaat de zaal open om 13.30 uur 
en begint het programma om 14.00 uur. Kaarten zijn te koop 
voor € 10,- bij bakkerij Léon van Dongen in Wagenberg, bij Bar 
13 en bij café Bij Bas. In Terheijden zijn kaarten verkrijgbaar bij 
bakkerij Jürgen van Dongen. En nieuw dit jaar: de kaarten zijn 
ook te bestellen via penningmeester@erpelrooiers.nl.  Wees er 
snel bij want op = op!

NIEUWE LOCATIE PODOTHERAPIE HET 
VERSCHIL BIJ DOKTERS & CO

Podotherapie Het Verschil 
start per 1 februari 2023 met 
een nieuwe locatie bij Huisart-
senpraktijk Dokters & Co op 

woensdagochtend. Dokters & Co is gevestigd aan de Hoofd-
straat 26 in Terheijden.
Eigenaresse Marion Schildwacht-Verschuren uit Wagenberg ver-
telt: “Podotherapie Het Verschil bestaat inmiddels 12 jaar. We-
gens de aanhoudende groei van het aantal cliënten waren we 
al een tijdje op zoek naar een nieuwe locatie om hen te helpen 
met hun voetklachten. 
Ik ben Dokters & Co dankbaar dat we dit kunnen gaan doen 
vanuit de praktijkruimte aan de Hoofdstraat en dat we de sa-
menwerking als lokale praktijken kunnen gaan intensiveren.” 
Heeft u voetklachten? U kunt bij Podotherapie Het Verschil 

ZAKELIJK NIEUWS

 

Visker Keukens 

Bredaseweg 53 

4844 CK Terheijden 

076 593 49 49  

info@viskerkeukens.nl 

www.viskerkeukens.nl 

Vorm, visie… 
Visker Keukens 
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terecht voor het aanmeten van o.a. podotherapeutische zolen, 
ortheses en nagelbeugels. Ook als u niet bent ingeschreven bij 
Dokters & Co dan bent u welkom op de nieuwe locatie of op de 
andere locaties in Bavel, Lage Zwaluwe, Made, Terheijden (Kruis-
gebouw) en Wagenberg.  Als u een afspraak wilt maken dan kan 
dit via onze website www.podotherapiehetverschil.nl of telefo-
nisch via 06 16110203. 

RIJBEWIJSKEURING OP KOMST?

Iedereen die 75 jaar wordt moet gekeurd worden voor zijn rij-
bewijs.  
Deze keuring gaat via een huisarts. Voorafgaande aan de keuring 
dient u eerst een gezondheidsverklaring in te vullen en op te 
sturen naar het CBR. Deze verklaring kunt u vinden via de web-
site van het CBR. Na een aantal weken krijgt u een keuringsver-
slag thuisgestuurd, dat de huisarts in moet vullen. 
Bij huisartsenpraktijk Dokters & Co kunt u ook terecht 
voor een rijbewijskeuring. 
Elk kwartaal hebben we een speciale dag waarop we rijbewijs-
keuringen tegen een gereduceerd tarief aanbieden. Woensdag 1 
maart hebben wij weer een speciale rijbewijskeuring-dag. Voor 
deze dag kunt u een afspraak maken via onze assistentes. Op 
deze dag zullen de kosten gereduceerd zijn en bedragen dan 
maar € 60,-. 
U kunt voor die dag een afspraak maken tussen 13.00 en 18.00 
uur. 
Wat gebeurt er tijdens een keuring:
- Het meten van uw bloeddruk
- Het controleren van uw bloed of urine op suikerziekte

- Oogmeting
- Het doornemen van het keuringsverslag 
met de arts
- Het beoordelen van uw geestelijke en licha-
melijke conditie
Wat neemt u mee naar de rijbewijs 
keuring?
* Uw unieke ZD code (te vinden op uw keu-

ringsverslag van het CBR)
* Uw rijbewijs (legitimatie)
* Uw urine (maximaal 2 uur van tevoren opgevangen)
* Wanneer u geen patiënt bent in onze praktijk: een medicatie 
overzicht (dit kunt u kosteloos ophalen bij uw apotheek of eigen 
huisarts)
Als u nog vragen heeft, of een afspraak in wilt plannen, neemt u 
dan contact op met onze doktersassistente. 
Huisartsenpraktijk Dokters & Co, Hoofdstraat 26, 
4844CE  Terheijden.  Tel. 076 5934999.

VAKKUNDIG REISADVIES BIJ DOKTERS & CO

Sinds 01-12-2022 is Huisartsenpraktijk Dokters & Co aangeslo-
ten bij Reisprik.
Iedereen die op reis gaat, ook al bent u geen patiënt in onze 
praktijk, kan terecht voor een reisadvies bij Susan Kruithof of 
Kelly  Verkooijen. 
Reisprik is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huis-
artsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opge-
richt in 2009 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 
130 huisartsenpraktijken verspreid over heel Nederland. Van 
de bij Reisprik aangesloten praktijken mag u kwaliteit en ser-

vice verwachten. Zo kunt u via internet direct uw afspraak 
maken, kunt u snel terecht en wordt u deskundig geadvi-
seerd. Op de huisartsenpraktijk ontvangt u een advies inclu-
sief uw vaccinaties, welke allemaal op voorraad aanwezig zijn. 
Reisprik werkt samen met het Tropencentrum AMC, heeft con-
tracten met alle grote zorgverzekeraars en is als erkend vacci-
natiecentrum aangesloten bij het LCR (landelijk coördinatie-
centrum Reizigersadvisering).
Gaat u op reis, en wilt u een afspraak maken? Ga naar 
www.reisprik.nl  en plan zelf uw afspraak in.  
Team Dokters & Co

HERSENSTICHTING  COLLECTEWEEK

Elk jaar gaan onze 19.000 collectanten 
met de collectebus langs de deuren en 
collecteren ruim 10.000 collectanten on-

line. Daar zijn we enorm blij mee. Mogen wij in 2023 (weer) op 
jou rekenen? De Hersenstichting Collecteweek is van maan-
dag 30 januari tot en met zaterdag 4 februari.
Met het geld dat jij en onze andere collectanten ophalen, finan-
cieren wij belangrijk onderzoek en baanbrekende innovaties. Zo 
vinden we steeds meer oplossingen om de hersenen gezond te 
houden, beter te behandelen en mensen met een hersenaan-
doening te helpen mee te doen in de maatschappij.  
Je hebt maar één stel hersenen. Ze bepalen wie je bent en wat je 
kunt. Zonder dat je erbij stilstaat, heb je ze nodig bij alles wat je 
doet, denkt en voelt. Je moet er niet aan denken dat er iets met 
je hersenen gebeurt… 
Waarom collecteren belangrijker is dan ooit! 
Nu al hebben 1 op de 4 mensen een hersenaandoening. Her-
senaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte 
van Nederland te worden. Het aantal mensen dat een beroerte 
krijgt, lijdt aan dementie of de ziekte van Parkinson stijgt tot 
2040 naar verwachting explosief ten opzichte van 2015. Zo 
blijkt uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 van 
het RIVM. En dit zijn slechts drie hersenaandoeningen van de in 
totaal honderden die voorkomen. Waarvan hersenschade door 
corona er ook een is. 
Hersenonderzoek is belangrijker dan ooit. Als we niets doen, 
neemt dat alleen maar toe. Dit moet stoppen. Want een hersen
aandoening zet je leven op z’n kop. En vroeg of laat raakt het 
ons allemaal. Help ons daarom om hersenen gezond te houden.
Mocht je zin hebben om voor de hersenstichting te willen col-
lecteren, neem dan contact met mij op.
Tiny van den Broek,  076 5320699.

WIJ DOEN MEE AAN NLDOET,  DOE JIJ 
MET ONS MEE?
SWO brengt mensen samen. 

Op 10 en 11 maart is het weer NLdoet: 
de grootste vrijwilligersactie van Neder-
land. 
NLdoet zet vrijwillige inzet in de schijn-

werpers en nodigt iedereen uit om een dagje het verschil te 
maken en te ervaren wat ertoe doen als vrijwilliger met je doet! 
SWO doet hier zelf ook actief aan mee op vrijdag 10 maart. We 
willen tenslotte zelf ook doen wat we uitdragen! 
In het jaar dat we 25 jaar bestaan gaan we samen met de be-
roepskrachten, het bestuur, onze vrijwilligers en geïnteresseer-

OPROEPEN
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de inwoners minimaal 25 “klussen” uitvoe-
ren bij mensen thuis. 
Er is voor ieder wat wils 
SAMEN op de koffie bij inwoners die blij 
zijn met een bezoekje. Natuurlijk nemen 
we jubileumgebak mee! Geef jij met een 
kleine moeite een ander een mooie dag?
SAMEN groene vingers. Inwoners die dit zelf niet meer kunnen 
of kunnen bekostigen helpen we om de tuin weer klaar te ma-
ken voor het nieuwe seizoen. Laat jij met een kleine moeite een 
ander weer genieten van de natuur aan huis?  
SAMEN een klusje klaren. Hierbij willen we bij inwoners met 
een kleine portemonnee energiebesparende materialen in huis 
aanbrengen. Zorg jij met een kleine moeite dat een ander er 
weer warmpjes bijzit? 
Info
De activiteiten starten vanuit een centrale plek in de gemeente. 
Na afloop is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na 
te praten onder het genot van een drankje en een hapje. 
Doe jij mee of wil je zelf graag dat wij bij jou op bezoek komen 
of ken je iemand die je hiermee blij kunt maken? Laat dit ons 
dan weten via mail info@swodrimmelen.nl of telefoonnummer 
0162 451894.
Voor meer informatie over deze activiteiten kijk op onze web-
site www.swodrimmelen.nl/NLdoet2023.
Jij doet toch ook met ons mee op 10 maart? 

GEZOCHT: BEVLOGEN  TOEZICHTHOUDERS

Bouw jij mee aan een zorgzame samenleving in Drimmelen? 
Heb je een sociaal hart en houd je van bestuurlijk werk? Dan 

is toezichthouder bij Stichting Welzijn & 
Ondersteuning (SWO) en SWO Thuis 
wellicht jouw kans om hier actief aan bij 
te dragen. 

Stichting Welzijn & Ondersteuning (SWO) is een lokale brede 
welzijnsorganisatie in de gemeente Drimmelen. SWO verzorgt 
tal van ondersteunende welzijnsdiensten aan inwoners en or-
ganiseert ontmoeting en vrijwilli-
gerswerk. In 2018 is vanuit SWO 
de zusterstichting SWO Thuis 
opgezet. SWO Thuis organiseert 
huishoudelijke ondersteuning in de gemeenten Drimmelen, 
Geertruidenberg en Altena. 
Wegens einde van de zittingstermijn in 2023 zijn we op zoek 
naar drie toezichthouders, waaronder een voorzitter.
Meer info  over deze vacature: kijk op onze site onder nieuws-
bericht swodrimmelen.nl/gezocht-bevlogen-toezichthouders.

OUDE WEGEN NAAR MOERDIJK

We kennen nu de rijksweg A16 als ‘de grote weg’ van Breda naar 
Rotterdam, die in de vijftiger jaren in gebruik werd genomen. 
Maar 200 jaar geleden lag er al een deels nieuwe weg van Breda 
naar Moerdijk en die liep door Terheijden. Ook dat was een 
rijksweg, genaamd ‘de grote weg der 1e klasse nr. 7’. Daarvan 
is een opgerolde lange tekening gemaakt, die bewaard wordt in 
het Brabants Historisch Centrum in Den Bosch. Toen werd de 
rijksweg aangelegd van Breda door Terheijden en Zevenberg-
schen Hoek naar ‘het veer aan den Moerdijk’. De draai in de 
Moerdijkseweg, bij de afslag naar Wagenberg, is er toen geko-

men. De officiële straatnaam Moerdijkseweg dateert van 1953.
De oudst bekende weg richting Moerdijk is de Hoevenseweg. 
Een oude benaming was ‘heer Willems Dijck’, zoals vermeld op 
een oude landkaart uit 1530. Deze naam verwijst naar Willem 
van Duvenvoorde, een rijke Hollandse edelman die Heer van 
Breda was in de 14e eeuw, en zo met zijn rijtuig van en naar Bre-
da kon reizen. De Biesbosch bestond toen nog niet. In die tijd 
was de ‘Hofstad Waghenbergh’ eigendom van deze Willem van 
Duvenvoorde. Hij bezat in Oosterhout een kasteel, nu de ruïne 
‘Slotbosse Toren’.  Van Duvenvoorde kocht in 1334 de toenmali-
ge dorpen Zonzeel en Vlasselt met Heerheiden. Deze dorpsna-
men zijn later veranderd in Langeweg, Wagenberg en Terheijden.
Kort voor de Sint-Elisabethsvloed, omstreeks 1390, was een 
‘Seedijck’ aangelegd tussen Terheijden en Wagenberg. De welen 
zijn later ontstaan als gevolg van dijkdoorbraken. Het hoger gele-
gen Wagenberg begon toen ongeveer bij de Zandkuil op de rand 
van de eerste zandheuvel van Wagenberg. Daar zal waarschijnlijk 
zand zijn afgegraven voor de aanleg van de genoemde zeedijk. 
De Zandkuil was toen het be-
gin van de weg naar Zevenberg-
schen Hoek richting Moerdijk. 
De administratieve benaming 
werd ‘Tweede Noordsche weg’. 
De ‘Eerste Noordsche weg’ is 
nu de Schuivenoordseweg.
Na de Sint-Elisabethsvloed 
van 1421 werden van lieverlee 
nieuwe dijkwegen aangelegd. In 
1474 was de ‘Eerste Weg’ van 
Wagenberg naar Zevenbergen in aanleg. Evenwijdig daaraan 
kwamen later de tweede, de derde en de vierde weg. Nu is 
die ‘Eerste weg’ een onderdeel van de N285 met ernaast de 
polderweg. 
Bij Moerdijk heeft eeuwenlang een veerpont gevaren naar 
Zuid-Holland. In 1711 is daar een bekende Hollander verdron-
ken. Prins Johan Willem Friso van Oranje was onderweg met 
zijn rijtuig. Tijdens het overvaren begon het onverwacht heel 
hard te waaien, waardoor het bootje met de prins in het rijtuig 
omsloeg.
In 1872 is daar een spoorbrug aangelegd en in 1936 volgde een 
verkeersbrug. Die ging toen een onderdeel vormen van de ge-
heel nieuwe in aanleg zijnde rijksweg 16 van Breda via Prinsen-
beek naar Rotterdam. Pas na de oorlog is deze weg voltooid.
Johan van der Made

JUBILEUMCONCERT - 10 JAAR - OPEN 
ROAD SESSIONS

In 2013 startte onder de naam Puur Wit de maandelijkse akoes-
tische concerten in het Witte Kerkje in Terheijden. De naam 
Puur Wit stond voor muziek in de pure vorm, geen poespas. 

EN  TOEN GEBEURDE...

UITGAAN
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Wit sloeg op de plek waar de concerten georganiseerd worden: 
het Witte Kerkje in Terheijden. Echter met ingang van het sei-
zoen 2020-2021 hebben wij toch gemeend de naam van onze 
concerten te moeten aanpassen. In deze periode waren er veel 
discussies omtrent racisme en ontstond het gevoel dat de naam 
Puur Wit mogelijk vreemd kon overkomen als je de achtergrond 
van de naam niet kent. Het spreekt voor zich dat wij wilden 
voorkomen dat wij geassocieerd werden met racisme, louter 
door onbekendheid met de naam. Vandaar dat wij op zoek zijn 
gegaan naar een passende nieuwe naam die heeft geleid tot onze 
huidige naam: Open Road Sessions.

Bij Open Road Sessions komen de artiesten alleen, als duo, trio 
of met een hele band. De stijl waarin de muziek wordt gespeeld 
is altijd persoonlijk en kan variëren van folk, blues en country 
tot rock en andere muziekstijlen. De naam Open Road Sessi-
ons verwijst naar een weg zonder einde of een weg die kan 
leiden naar verschillende bestemmingen. Dit geeft een gevoel 
van vrijheid en mogelijkheden. De ‘Open Road’ geeft de arties-
ten de vrijheid om de avond op eigen manier in te vullen en de 
bezoekers mee ‘on the road’ te nemen. 
Wij zijn een luisterpodium, een podium dat specifiek een plaats 
wil bieden aan muzikanten en een publiek dat grote waarde 
hecht aan een ongestoorde muziekbeleving. Muziek kunnen ho-
ren en beleven zoals het bedoeld is, zonder ruis. Tevens hebben 
de concerten geen winstoogmerk. De opbrengst wordt ge-
bruikt om de artiest en de randvoorwaarden voor het concert 
te financieren én voor het behoud van het Witte Kerkje. 
Intussen zijn wij 10 jaar en 73 concerten verder en organise-
ren wij nog steeds met groot plezier concerten in het Witte 
Kerkje in Terheijden. Ook zijn wij erg blij met de samenwerking 
met de vrijwilligers van het Witte Kerkje. Zij zorgen, met veel 
enthousiasme, voor alle zaken rondom het concert (o.a. bar, in-
richting zaal). De afgelopen jaren hebben zij hard gewerkt aan de 
inrichting van het Witte Kerkje en daarnaast is een aantal voor-
zieningen aangepakt die de concertbeleving verbeteren. Zo zijn 
er nieuwe stoelen, een professionele geluidsinstallatie en pro-
fessionele podiumverlichting gekomen en hebben wij een extra 
verhoging op het podium. Kortom allemaal zaken die absoluut 
een bijdrage hebben geleverd aan de beleving van het concert.
Natuurlijk willen wij stilstaan bij het 10-jarig jubileum en willen 
wij dit vieren met een dubbelconcert op zondagmiddag 22 
januari 2023 in het Witte Kerkje in Terheijden. Deze middag 
zullen Roelofs & Van Bommel en Guy Verlinde & The Artisans of 
Solace een optreden verzorgen. 
Roelofs & Van Bommel 
Na jaren in de studio met elkaar gewerkt te hebben en als si-
de-men bij menig singer-songwriter en americanaband, hebben 
Mike Roelofs (keys en zang) en Sjoerd van Bommel (percus-
sie en zang) besloten om ook als duo met onvervalste grooves 
maar ook met materiaal met extra verdieping het livecircuit in 
te duiken. De insteek is Gospel - New Orleans en alles wat 
verwant daaraan is, met soms een jazzy benadering en rootsy 
muziek.
Mike Roelofs heeft ondanks zijn jonge leeftijd al menig prijs we-
ten binnen te halen en dat in verschillende disciplines, wat aan-
geeft dat the natural musician geen echte grenzen kent om uit-
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eindelijk maar een soort muziek te maken:  goede muziek, niet 
verdeeld in vakjes maar van alle markten thuis en toch met een 
eigen stem. Zo heeft hij in 2018 de Glenn Corneille prijs 2008 
gewonnen en een Award toegekend gekregen op het North Sea 
Jazzfestival.
Over Sjoerd van Bommel kunnen we kort zijn: menig Neder-
landse band heeft gebruikt gemaakt van zijn diensten in zowel 
het livecircuit als in de theaters met acts als Jango Edwards, 
Bots, Frederique Spigt. Daarnaast met The Watchman, Phi-
lip Kroonenberg, Mrs. Hips en verschillende formaties met BJ 
Baartmans waaronder Hidden Agenda en Wild Verband, bijna te 
veel om op te noemen. Zijn percussieve melodische drumstijl, 
op zwarte soul/rootsmuziek gebaseerd, maakt dat er altijd te 
swingen valt maar dat er ook diepere lagen in de muziek wor-
den aangebracht.

Guy Verlinde & The Artisans of Solace
Het afgelopen decennium domineerde Guy Verlinde (Gent - 
Aartrijke) de Belgische blues- & rootsscene. Hij toerde non-
stop door Europa, nam 14 albums op in 13 jaar en speelde in 
tal van prestigieuze clubs en op internationale festivals, waar 
hij de affiche deelde met grootheden als BB King, John Foger-
ty,  Tony Joe White, Santana, John Hiatt, Canned Heat, Jeff Beck. 
De afgelopen jaren tourde hij in een kleine bezetting met de 
akoestische luistersongs van zijn album ‘All Is Forgiven’ en liet 
zien dat hij naast de blues ook thuis is in de americana en het 
singer-songwriter genre.
Zijn laatste studio-album ‘Standing in the light of a brand new 
day’ is een nieuwe stap in zijn muzikale en tekstuele evolutie 
met positieve nummers over hoop en vooruitgaan in het le-
ven. Staand in het licht van een gloednieuwe dag krijg je telkens 
weer een nieuwe kans om het verschil te maken. Zijn liefde voor 
akoestische muziek blijft onveranderd, maar aangezien dit album 
meer gearrangeerd is, voelde hij de behoefte om extra muzikan-
ten uit te nodigen om deze nummers live te spelen. 
The Artisans of Solace is een schare topmuzikanten waarmee hij 
in het verleden veel muzikale kilometers aflegde. De ritmesectie 
bestaat uit contrabassist René Stock, één van de meest ervaren 
en gewaardeerde muzikanten uit Wallonië en Benoit Maddens, 
die ook in Guy’s vorige band ‘The Mighty Gators’ de drums 
voor zijn rekening nam. Daarnaast vormen de twee jonge mul-
ti-instrumentalisten Tom Eylenbosch (piano & banjo) en Olivier 
Vander Bauwede (harmonica & elektrische gitaar), die meesters 

zijn in het kleuren met klank, het muzikale sluitstuk van de band. 
Informatie concert
Deze middag begint om 13.00 uur met voor iedereen een kopje 
koffie of thee en gebak om ons jubileumconcert feestelijk te 
starten. Roelofs & Van Bommel zal het jubileumconcert aftrap-
pen met een optreden van 13.30 - 14.30 uur. Vervolgens zal er 
een pauze zijn met een gratis drankje, waarin wij zullen terug-
blikken op 10 jaar Open Road Sessions. Tevens kunnen wij in 
de zaal alles regelen voor het concert van Guy Verlinde & The 
Artisans of Solace. Dit optreden start om 15.30 uur, waar wij na 
afloop van dit optreden nog graag met jullie een drankje drinken 
op ons jubileum. Kaarten á € 23,- p.p. zijn online te bestellen via 
www.openroadsessions.nl.

PIÙ CORDE NEEMT JE MEE NAAR DE 
SCHOTSE HOOGLANDEN 

Met het geweldige concert in december 
door het Arwen Ensemble nog in onze 
oren, en ook met de klanken van afge-
lopen zondag met de zangers van 8tet, 
is er weer een theeconcert met musici 
van topniveau.
Zondag 5 februari zullen drie jon-
ge gepassioneerde musici garant staan 
voor alweer een prachtig theeconcert met aansprekende mu-
ziek. Dat wordt een mooie middag.
Ensemble ‘Piu Corde’ 
De drie leden van het ensemble zijn Aleksandra Kwiatkowska 
(1991)- viool (Polen), Ania Katynska - cello (Polen), Liene Ma-
dern-Stradina - pianoforte (Riga, Letland,) Oalbh MacGhareaidh, 
bas (vocals). Biografieën van het ensemble 
en de leden via www.piucorde.jouwweb.
nl.  De musici zijn alle drie gespecialiseerd 
in de uitvoering van oude muziek. 
Programma
Antoinette,  Ania en Liene spelen hun programma ‘Klanken uit 
de Schotse Hooglanden’. Muziek van Ignaz Pleyel, Ludwig van 
Beethoven, Alloa House, Joseph Haydn en Leopold Kozeluch. 
Ook de Schotse volksliederen ‘Ca’ the yowes to the knowes‘ en 
‘High Lad’ zullen klinken. 
Het wordt een muzikale reis door Schotland in de laatste decen-
nia van de 18e eeuw. In die tijd kreeg Schotse muziek veel aan-
dacht in Europa, mede door de promotie van de meest succes-
volle componisten zoals Haydn en Beethoven. In dit programma 
kijkt het trio naar de essentie van de Schotse volksmuziek en 
de invloed hiervan op de werken van Weense klassieke compo-
nisten en hun lokale Schotse tijdgenoten. Een (muzikale) indruk 
van hun spel krijg je door de opname op YouTube te beluisteren: 
www.youtube.com/watch?v=CTMV-Epi8C4.
Authentieke instrumenten
Het ensemble bekijkt de muziek uit historisch oogpunt en is 
goed geïnformeerd over de uitvoeringspraktijk. Er wordt ook 
gespeeld op instrumenten die originelen of hoogwaardige ko-
pieën van die tijd zijn. 
Waar? Wanneer? Reserveer!
Datum:  zondag 5 februari 2023. Aanvang: 15.30 uur. Locatie: 
Witte Kerkje, Hoofdstraat 1,  Terheijden
Entree: € 12,-;  kinderen t/m 12 jaar gratis. 
Bij de uitgang kunt u een extra bijdrage geven, 
ook met de QR-code of via de rekening NL92 
RABO 0305 7899 29, t.n.v. Stg. Theeconcer-
ten  Witte Kerkje.
Reserveren bij de Stg. Theeconcerten:
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- € 12,- per persoon overmaken op rekeningnummer NL92 
RABO 0305 7899 29, o.v.v concertdatum, naam en e-mailadres. 
- Telefonisch: 076  593 1177 (Agaath) en 076  593 4434 (Babs). 
- Via site Theeconcerten: ConcertenWitteKerkje.com/contact.
Na betaling is de reservering van de plaats geldig. We houden 
een stoel vrij voor iedereen die vooraf de toegang heeft betaald. 
Overige vrije plaatsen: Deze worden bij binnenkomst contant 
betaald.
Verdere informatie
Website:  www.theeconcerten.com.
Website Più Corde:  www.piucorde.jouwweb.nl.  
Facebook Theeconcerten:   www.facebook.com/Theeconcerten
Terheijden.
Cadeautje?
Zoek je een origineel cadeautje?  Wij hebben mooie cadeau-
kaarten 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 zolang er theeconcerten zijn.

WATERSNOODTENTOONSTELLING

1 februari 1953. Een datum die voor velen 
zeer onaangename herinneringen oproept. 
De dag van de laatste grote watersnoodramp 
in Nederland,  waarbij grote delen van   Zee-
land, de Zuid-Hollandse eilanden en  West-
Brabant onder water kwamen te staan. Een 
tot orkaankracht groeiende storm in combi-
natie met een extreem hoge zeewaterstand 

en zwakke dijken veroorzaakte deze ramp.  Vele doden, veel ma-
teriële schade, evacuaties, kortom veel ellende.
Wagenberg en Terheijden waren de meest oostelijke plaatsen 
die met dit watergeweld te maken kregen. Bijna alle bewoners 
van  Wagenberg moesten noodgedwongen evacueren, evenals 
de bewoners van Langeweg. In Terheijden bleef dit gelukkig be-
perkt. Er was behoorlijk wat directe en indirecte schade.
Om deze ramp te herdenken organiseert Heemkundekring De 
Vlasselt een kleine fototentoonstelling met ongeveer 40 foto’s 
(op flink formaat) in de Gummaruskerk in Wagenberg en wel 
op zaterdag 4 februari en zondag 5 februari, beide dagen 
tussen 14.00 en 17.00 uur.  Alle foto’s zijn in zwart-wit. 
Iedereen is welkom, entree is gratis. Voor niet-leden van De Vlas-
selt is dan ook het vernieuwde watersnoodboekje verkrijgbaar 
met feitelijkheden, verhalen en foto’s voor de prijs van € 7,50.
De kerk is niet verwarmd.
Ed Oud

UITNODIGING  
Première documentaire  ‘De Energievrijstaat’

Wat er in Terheijden gebeurt is uniek! 
We maken ons dorp energieneutraal 
met zon, wind en warmte van eigen 
bodem. Onze eigen energiemaat-

schappij -De Traaise Energie Maatschappij- levert stroom en 
warmte aan Traaise huishoudens. Het dorp is straks niet meer 
afhankelijk van de grote energiemaatschappijen. De stappen 
die het Traais Energie Collectief de afgelopen jaren maakte 
zijn vastgelegd in de documentaire ‘De Energievrijstaat’. Za-
terdag 21 januari 2023 is de Traaise première van de 
documentaire in De Cour. Je bent van harte uitgenodigd! 
Het verhaal
De meeste mensen zullen er inmiddels van overtuigd zijn. 
We moeten in rap tempo verduurzamen. Maar zijn we er wel 

klaar voor? In ‘De 
Energievrijstaat’ zie 
je hoe initiatiefne-
mer Pim de Ridder 
zich tot het uiterste 
inzet voor een nieu-
we, duurzame ener-
gievoorziening in zijn geboortedorp Terheijden. Maar zowel 
de lokale politiek, wetgeving, als een concurrent zorgen voor 
de nodige obstakels. Is ‘De Energievrijstaat’ de oplossing? 
Een klein voorproefje geven we je al,  zie de trailer op www.
traaisenergiecollectief.nl/nieuws.
Programma
19.30 uur inloop,  20.00 uur aanvang première,  21.30 uur borrel 
in de foyer 
Aanmelden
Ben je erbij zaterdag 21 januari?  Aanmelden kan via 
www.traaisenergiecollectief.nl.  De toegang is gratis!

KINDERACTIVITEITEN  THEEK 5
Superleuke activiteiten voor diverse leeftijden

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

Mini-Theek op 15 februari voor kinderen van 0 - 2 jaar 
Na de kerstvakantie organiseren we weer tweemaandelijks een 
Mini-Theek, elke keer met een ander leuk thema. De eerstvol-
gende Mini-Theek is op woensdag 15 februari van 10.30 tot 
11.15 uur met het thema  ‘Bijtje Zoem’.
Ontdek hoe je met spelletjes, liedjes en boekjes veel plezier 
beleeft samen met je kind. We geven allerlei tips en je kunt er-
varingen uitwisselen met andere (groot)ouders en verzorgers.
De Mini-Theek is in het bijzonder geschikt voor de allerjongste 
kinderen die nog niet kunnen lopen. Loopt jouw kindje al? Kom 
dan een keer naar Voorleespret.
Voor exacte data en aanmelden, kijk even op www.theek5.nl/
activiteiten.
Voorleespret ‘Maximiliaan Modderman geeft een feest-
je’ op 25 januari voor kinderen van 2 - 4 jaar.
De eerste Voorleespret in het nieuwe jaar geeft Maximiliaan 
Modderman een feestje in de bieb.  Kom jij ook? Neem dan een
eigen knuffel mee naar het feest, dan wordt het nog gezelliger! 
Het feestje is van 10.30 tot 11.00 uur. 
Woensdag 25 januari beginnen de Nationale Voorleesdagen 

VAN  ALLES  WAT
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2023 en het prentenboek van dit jaar is ‘Maximiliaan Modder-
man geeft een feestje’. 
Maximiliaan is alleen thuis en organiseert een feest voor zijn 
speelgoedbeesten. Met taart! Het wordt een wild feest. En een 
vies feest. Wat zullen mama en papa zeggen als ze thuiskomen? 
Een uitbundig en herkenbaar verhaal voor alle kinderen die er 
weleens een puinhoop van maken.
Iedere laatste woensdag van de maand is er Voorleespret bij 
Theek 5 Made. Van 10.30 tot 11.00 uur wordt er voorgelezen 
aan kinderen tussen 2 en 4 jaar. Elke maand vertellen we een 
ander verhaal. Vaak doen we ook iets leuks tijdens Voorleespret. 
Zo is het steeds weer een verrassend en leuk moment voor de 
kinderen en hun (groot)ouders of begeleiders. 
Creatieve taal workshops op woensdagmiddag 25 janu-
ari voor kinderen van  4 - 8 en 8 - 12 jaar 
Houd jij ook zo van dinosaurussen? Kom dan van 14.00 - 15.15 
uur naar de supertoffe workshop ‘Fossielen vol verhalen’ voor 
kinderen van 4 t/m 8 jaar. 
We maken een te gek fossiel uit de tijd van de dinosaurus! Eerst 
lezen we samen een leuk verhaal over een dinosaurus. Daarna 
gaan we aan de slag met gips en klei en verf. Ook vouwen we zelf 
een doosje om deze prachtige fossiel in te bewaren. 
Handletteren is hot. Instagram hebben is tegenwoordig een 
‘must’. Net als het posten van coole berichten. Vind jij dat ook 
leuk en ben je tussen de 8 en 12 jaar? Doe dan van 15.30 - 16.45 
uur mee aan de workshop Instapoëzie en maak je berichten HIP. 
Tijdens deze workshop bedenken we mooie zinnen. Je hebt 
ook de mogelijkheid om te handletteren, op een typemachine 
te werken en te werken met stempels of stiften. Kortom, jij 
beslist zelf hoe jij je zelfbedachte tekst gaat vormgeven. Van je 
kunstwerk maken we een foto. Natuurlijk is het ook leuk als je 
zelf (of een ouder/verzorger) een foto ervan maakt,  zodat je 
het online kunt zetten.
Meer informatie over deze superleuke workshops vind je op 
onze website. Inschrijven voor deze workshops is verplicht en 
gaat via www.sjorssportief.nl.
Voorleespret en de Mini-Theek zijn gratis.  Voor de creatieve 
workshops vragen we een kleine onkostenvergoeding.
Aanmelden voor de activiteiten is i.v.m. een beperkt aantal 
plaatsen verplicht.  Voor meer informatie en aanmelden ga naar 
www.theek5.nl/activiteiten.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten 
van en voor Drimmelen en omgeving waarbij actuele onderwer-
pen in de schijnwerpers worden gezet. Hebt u een nieuwswaar-
dige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons 
naar publicatie@omroepdrimmelen.nl.
Afscheidsreceptie wethouder Lieke Schuitmaker

Op dinsdag 10 januari vond 
het afscheid plaats van wet-
houder Lieke Schuitmaker in 
het gemeentehuis in Made. Zij 
vertrekt uit onze gemeente om 
burgemeester te worden in Al-
phen-Chaam. Op de zeer druk 

bezochte receptie bedankte zij alle mensen met wie ze heeft 
samengewerkt in onze gemeente. Zij was ruim 4 jaar wethouder 
en sinds 2022 de eerste locoburgemeester.
25-jarig jubileum SWO

SWO Drimmelen bestaat 25 
jaar! Donderdagmiddag 12 
januari 2023 startte SWO 
Drimmelen de viering van 
haar 25-jarig bestaan met een 
nieuwjaarsreceptie voor al 
haar relaties in Fletcherhotel 

De Korenbeurs in Made. Tijdens de receptie werden het jubi-
leumlogo en jaarprogramma feestelijk onthuld. Dit programma 
voorziet in verschillende activiteiten en projecten die in de loop 
van dit jaar worden georganiseerd om vrijwilligers, cliënten en 
mantelzorgers extra in het zonnetje te zetten. Maar ook voor 
inwoners, netwerkpartners en gemeente Drimmelen worden 
speciale activiteiten georganiseerd om de Waarde van Welzijn 
nog eens goed te duiden.
Bijzondere hobby’s-Kruidenkenner Riek van Dongen

Voor onze serie ‘Bijzonder 
Hobby’s’ ging verslaggever 
Joost Pieterman dit keer op 
bezoek bij Riek van Dongen. 
Zij is een kruidenkenner bij 
uitstek en voor haar is dat niet 
zo maar een hobby, maar een 

passie. Zij vertelt er enthousiast over en laat natuurlijk de krui-
den in haar mooie tuin zien.
Tractors by Night

Traditiegetrouw trokken ook 
dit jaar weer verlichte tracto-
ren door de kerkdorpen van 
onze gemeente Drimmelen. 
Het is ieder jaar weer een feest 
om mee te maken. De stoet 
vertrok om 17.30 uur bij aan-

nemersbedrijf Rasenberg in Terheijden en reed via de opgestel-
de route naar loonbedrijf Rasenberg in Wagenberg. Na afloop 
was een samenkomst gepland bij de loods van Rasenberg in 
Wagenberg. Een soort nieuwjaarsreceptie waar iedereen vanaf 
21.00 uur welkom was. Hier konden mensen de wagens dan ook 
van dichtbij bekijken en er werd de prijsuitreiking gehouden. 
Natuurlijk maakten wij weer een verslag.
Lichtjesroute

Na de zeer geslaagde lichtjes-
routes langs boerenbedrijven 
in 2020 in Terheijden en Wa-
genberg en in 2021 in Hooge 
en Lage Zwaluwe, Helkant en 
Blauwe Sluis werd er op 27, 
28 en 29 december weer een 

verlichte route georganiseerd door het buitengebied van Made, 
Den Hout en Drimmelen. De verlichte huizen, boerderijen en 
tractoren langs de route zorgden ook nu weer voor files op de 
route in de polder. Kortom: een nieuwe traditie is geboren. Het 
was de derde editie van het landelijke event ‘Boeren en tuinders 
pakken uit met kerst’. Dit is een initiatief van LTO Noord, ZLTO, 
Boert Bewust en Team Agro NL. Het initiatief is gestart tijdens 
de kerst van 2020 om voor vrolijkheid te zorgen in coronatijden. 
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 
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Izzy Projects – Moiety film – Hezelaer Energy

20.00 uur, 
inloop vanaf 19.30 uur
De Cour, Markstraat 6
Gratis entree
Aanmelden en meer info:
traaisenergiecollectief.nl
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De Energievrijstaat
Een nieuwe blik 

op de energietransitie 
in Terheijden
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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 en 
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 Corrie Looman.
Muziek in de regio - Popkoor Switch

In onze rubriek ‘Muziek in de 
regio’ kunt u dit keer kijken 
en luisteren naar het nummer 
‘Liefs uit Londen’ van Bløf, uit-
gevoerd door Popkoor Switch. 
Zij traden in oktober van het 
afgelopen jaar op tijdens de 

Kulturele Amateur Manifestatie in het Chassé Theater te Breda.

CURSUS  ‘OMGAAN MET DE DIGITALE 
OVERHEDEN EN MEER’

Steeds meer overheden (gemeenten, de belastingdienst, de be-
richten box etc.) maar ook zorgverzekeraars, zorgaanbieders en 
energieleveranciers verwijzen steeds vaker en meer naar hun 
digitale loketten. 
Maar hoe doe je dat en hoe ga je op een veilige manier om 
met al die mogelijkheden waarbij het gebruik van je digitale 
identiteit, middels o.a. DigiD, voorop staat. Dat en veel meer 
leer je tijdens de cursus ‘Doe meer met je DigiD’ die start op 
woensdagmorgen 1 februari 2023 in de huiskamer van Sur-

plus (in de voormalige pasto-
rie) aan de Hoofdstraat 2 in 
Terheijden, een samenwerking 
tussen Theek5 en Surplus Wel-
zijn. Na afloop van die cursus, 
verspreid over vier aansluiten-
de woensdagochtenden, kan je 
die digitale vaardigheden zelf 

toepassen.  Voor laptops wordt gezorgd, maar je mag natuurlijk 
ook de eigen laptop of tablet / iPad meenemen en gebruiken. 
Deskundige vrijwilligers van SeniorWeb Terheijden helpen je tij-
dens de cursus op weg. 
Aanmelden kan via www.theek5.nl/digisterker en de kosten zijn 
€ 15,- inclusief een cursusboek en een kopje koffie tijdens de 
pauze. Je hoeft geen lid te zijn van Theek5 of SeniorWeb. De 
cursusdagen zijn de woensdagochtenden van 1, 8, 15 en 22 
februari van 09.30 tot 11.30 uur. 
Hulp nodig bij het aanmelden? Kom dan langs op het gratis 
spreekuur van SeniorWeb iedere dinsdagmiddag van 13.30 uur 
tot 15.30 uur in de huiskamer van Surplus. Je bent daar ook wel-
kom voor andere vragen over het gebruik van pc, laptop, tablet 
of smartphone.  Een afspraak is niet nodig en je hoeft geen lid te 
zijn van SeniorWeb.
Graag tot ziens en vriendelijke groet,  Jan van Vliet, John Huij-
bregts en Jacques Raats (vrijwilligers SeniorWeb Terheijden).
Website www.seniorweb.nl/terheijden,  e-mail seniorwebterheij
den@gmail.com,  telefoon 06 22324517.    

SWO DRIMMELEN BESTAAT 25 JAAR!

Op donderdagmiddag 12 januari was 
de start van de viering van het 25-ja-
rig bestaan van SWO Drimmelen met 
een nieuwjaarsreceptie. Dankzij wet-

houder Harry Bakker, SWO bestuursvoorzitter Jiske Twilt en 
directeur Peter Franken werden het jubileumlogo en jaarpro-

gramma feestelijk onthuld. Wat hebben we genoten samen met 
de circa 200 vrijwilligers, mantelzorgers, cliënten en netwerk-
partners. Meer informatie: swodrimmelen.nl/swo-drimmelen-
bestaat-25-jaar.

FOTO VAN HET JAAR 2022

Dit is de foto van het jaar 2022 
van fotoclub Dinasa. 
De fotograaf is Etty van der Sanden.

REPAIR CAFÉ TERHEIJDEN

Het eerste Repair Café van 2023 
kende een record aantal bezoe-
kers en ter reparatie aangeboden 
voorwerpen. Vanwege de grote 

drukte bij de elektrische apparaten zal hiervoor met ingang 
van het eerstvolgende Café een extra 
werktafel zijn. We hopen dat hiermee de 
wachttijden kunnen worden verkort.
Uiteraard kunt u ook voor reparatie 
van andere voorwerpen bij ons terecht 
zoals laptops, mobiele telefoons, prin-
ters, klokken, fietsen, kleding en andere 
textiel, speelgoed en kleine meubelen. 
Reparaties zijn in principe gratis, maar 
omdat wij financieel volledig afhankelijk 
zijn van donaties, is een vrijwillige bijdra-
ge bijzonder welkom.
Het Repair Café is er elke twee weken (in de even weken) op 
woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in de recreatieruimte 
van SOVAK, Koningsveld 1,  Terheijden. 

De komende Repair Café’s zijn 
dus op 25 januari, 8 en 22 febru-
ari, 8 en 22 maart.
Het schema van het Repair Café 
vindt u ook op de evenementena-
genda van wijzijndrimmelen.nl.
Meer informatie is beschikbaar op 
Facebook (RepairTerheijden).



16 jaargang 46 nummer 1098

SAMEN DRIMMELEN BEDANKT LIEKE 
SCHUITMAKER
Na vier en een half jaar van wethouder naar burgemeester

Van Sleeuwijk naar Amsterdam, dan naar 
Brussel, in 2018 naar de gemeente Drim-
melen en in 2023 naar Alphen-Chaam. 

Het kan snel gaan met iemands leven. 
Bij wethouder Lieke Schuitmaker gaat het in ieder geval zo. In 
het jaar 2018 werd ze gevraagd door de VVD om wethouder 
John van Oosterhout te vervangen. Het was wel een verande-
ring, na haar functie bij de Europese Commissie in Brussel, maar 
Lieke durfde de stap te maken.  Voorlopig als vervangster, maar 
in 2019 een vaste wethouder in onze gemeente. En ook vorig 
jaar, na de verkiezingen, werd ze weer wethouder voor de VVD 
en daarnaast ook loco-burgemeester.
Wethouder Schuitmaker had het erg naar haar zin in de ge-
meente. Met haar man en 
twee kinderen was ze op de 
gemeentetrein gesprongen en 
reed ze enthousiast mee. Vanuit 
het voormalig station in Hooge 
Zwaluwe was ze in alle dorpen 
regelmatig te zien. Ze was al 
vrijwilliger bij molen Zelden-
rust en verzorgde daarvoor 
de PR.  Als wethouder zette 
ze zich in voor de Biesbosch 
en maakte plannen voor de toekomst van Nationaal Park De 
Biesbosch. In Terheijden maakte ze zich hard voor de Kleine 

Samen Drimmelen wenst Lieke 
Schuitmaker veel succes.

POLITIEK
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Schans.  Ze wilde het verleden van Terheijden in het zonnetje 
zetten door de geschiedenis van de Kleine Schans te verbinden 
met het water in Terheijden.
Ondanks een motie van wantrouwen wilde Lieke graag betrok-
ken zijn bij de gemeenteraad:  na de verkiezingen ging ze bv met 
alle nieuwe raadsleden een informeel drankje doen. Het contact 
werd hierdoor nog beter.
Nu is Lieke na 10 januari wethouder af en burgemeester van 
Alphen-Chaam. SAMEN Drimmelen wenst haar veel succes in 
haar nieuwe functie. Niet altijd waren we het eens met de wet-
houder,  maar het contact met haar verslechterde daardoor niet.
De gemeente Drimmelen heeft een nieuwe wethouder aange-
steld.  Vol vertrouwen gaan we met de nieuwe wethouder ge-
woon door.  Doe je mee? Mail samendrimmelen@gmail.com. 
Groeten, Kees

INITIATIEF CDA DRIMMELEN:  “WACHTTIJD 
IN DE JEUGDZORG MOET KORTER”

Onlangs was de laatste raadsvergadering in 
de raadzaal waar burgemeester Gert de Kok 
de voorzitter was van de vergadering. Na 
18 jaar burgemeesterschap danken wij Gert 
voor zijn kalme leiderschap waarmee hij de 
burgervader was van onze dorpen! Met name 
de manier hoe Gert ruimte wist te scheppen 

voor anderen zonder zelf in de spotlight te hoeven staan, ken-
merkt zijn vriendelijke karakter. 
Tijdens deze raadsvergadering stond een belangrijk onderwerp 
voor het CDA Drimmelen op de planning, namelijk de jeugd-
zorg die sommige jongeren in onze gemeente hard nodig heb-
ben. Steeds meer jongeren hebben deze zorg nodig en als ge-
meente spelen we een grote rol in het aanbod en de begeleiding 
van deze jeugdzorg. Nu is het alleen zo dat jongeren vaak veel 
te lang moeten wachten op deze zorg, ook door hoe we dat 
aanpakten binnen onze gemeente. 
Het college had namelijk een termijn van maar liefst 8 weken 
voordat ze een beslissing moesten nemen of een jeugdige de 
zorg moest kunnen krijgen die werd voorgesteld door de pro-
fessionals. Dit vond het CDA veel te lang en daarom hebben 
we een amendement ingediend om deze termijn met 2 weken 
te verkorten. De meerderheid van de fracties in de gemeente-
raad op de VVD en 
Groen Drimmelen 
na, was dit met ons 
eens en zodoende 
is de wachttijd met 
2 weken ingekort!
Een opsteker is dat 
deze week hetzelf-
de amendement 
wordt ingediend 
door de CDA fractie in de gemeente Geertruidenberg.
In samenwerking met onze lokale CDA-buren is dit amende-
ment tot stand gekomen, aangezien onze gemeentes ook sa-
menwerken als het aankomt op jeugdzorg in het Centrum voor 
Jeugd & Gezin. Als landelijke partij met lokale wortels is het 
altijd makkelijk samenwerken over gemeentegrenzen heen. 
Een belangrijke verandering voor de kinderen in onze gemeen-
te en hun ouders is hiermee geregeld.  Want iedereen weet: 
als je hulp nodig hebt en daarom vraagt, voelt het ontzettend 
vervelend om lang te moeten wachten. Het uitgangspunt in de 
jeugdzorg moet niet zijn wat het beste werkt voor de gemeente, 
maar het moet zijn wat het beste werkt voor de kinderen uit 

onze 6 dorpen. Het CDA Drimmelen heeft zich daar hard voor 
gemaakt en heeft de wachttijd voor de kinderen met 2 weken 
ingekort. 
Luc Rullens,  Fractievoorzitter CDA Drimmelen

HOPELIJK BETERE  TIJDEN IN 2023

Hoera, het nieuwe jaar is begonnen. Met meteen een forse ver-
hoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde (AOW)
uitkeringen. Eindelijk wat meer lucht en perspectief voor veel 
mensen, hoewel de inflatie hoog is.
Gelukkig dalen de prijzen wel iets en gaan de lonen ook omhoog. 
Ook is de kostendelersnorm verhoogd naar een 27-jarige-inwo-
nende. Samen met een brede aanpak van schulden en armoede 
later dit jaar geeft dit verlichting en in ieder geval hoop. De Lijst 
Harry Bakker is hier blij mee en zal er alles aan doen om men-
sen te helpen en ondersteunen, zodat ze mee kunnen blijven 
doen met de maatschappelijke activiteiten in de samenleving!
In Drimmelen gaan we bestuurlijk een fris jaar in met een nieu-
we burgemeester en een nieuwe wethouder. Gelukkig ligt er 
een goede basis en kunnen we de noodzakelijke beslissingen 
blijven nemen. Bijvoorbeeld 
over de bouw van nieuwe wo-
ningen. Redelijk veel projecten 
worden dit jaar afgerond en dit 
geeft doorstroming en kansen. 
Ook realiseren we flexibe-
le woningbouw op meerdere 
plaatsen, vaak vooruitlopend 
op een definitieve ontwikke-
ling. Veel mensen zijn daarover 
al geïnformeerd en ook de ge-
meenteraad bespreekt dit be-
gin februari. Duidelijk is wel dat 
er op veel plaatsen (flexibel) 
gebouwd gaat worden voor 
spoedzoekers, starters en sta-
tushouders. 
Ook de opvang van Oekraïners 
is nog niet voorbij.
Voor onze sportverenigingen is het te hopen dat de energie-
prijzen beheersbaar blijven en dat ze (met een beetje steun van 
de gemeente) onze jeugd en anderen aan het sporten kunnen 
houden. Beweging en gezondheid zijn belangrijk en ook sociaal 
nuttig! Wees actief en kom in beweging. Fiets door onze mooie 
dorpen en het buitengebied, zie de ijsbanen en mooie natuur-
plekken. Hopelijk wordt 2023 voor iedereen een beter jaar met 
veel verwachtingen en resultaten. Behaal dat diploma, leer rijden, 
ga stemmen, volg een opleiding of maak progressie op je werk. 
En vooral: denk ook aan anderen, help elkaar en heb begrip als 
het eens een keertje niet loopt zoals het zou moeten. Iedereen 
is van goede wil en probeert zijn best te doen!
Daarom  allemaal een gezond, gelukkig jaar toegewenst met ook 
veel plezier!
Lijst Harry Bakker

BIJ HET  VERSTRIJKEN VAN EEN MOOIE TIJD

Op de drempel van een nieuw jaar zongen  Dameskoor  Terheij-

Harry Bakker geniet na het schaatsen 
van de winterzon.

KERK



18 jaargang 46 nummer 1098

den, Gummaruskoor Wagenberg en Herenkoor St. Antonius Abt 
Terheijden in de Oudejaarsviering in Terheijden. Een viering met 
als thema ‘Bij het verstrijken van de tijd’. De drie koren staan 
ook wel bekend als de DrieKoren en tellen in totaal 35 leden. 
Het was tevens de laatste viering waarin Heino Vergouwen de 
koren dirigeerde. 

In totaal 18 jaar heeft Heino de Terheijdense koren gedirigeerd 
en 13 jaar was hij ook dirigent van het Gummaruskoor. 
Nu is deze mooie tijd met Heino als dirigent verstreken en staan 
de drie koren op de drempel van een voor hen nieuwe tijd met 
een nieuwe dirigent in de persoon van Jan Terpstra.
De koren hebben inmiddels al met hem gerepeteerd en ook al 
in een viering gezongen en dat voelde al goed.

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
Zondag 22 januari 11.00 uur: Eucharistieviering. Naamdag 
H. Antonius Abt. M.m.v. Gilde St. Antonius Abt. Voorganger: pas-
toor R. van Bronswijk. Koor: Drie-Koren.
Zaterdag 28 januari 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorgan-
ger: pastoor R. van Bronswijk. Koor:  Anthony Singers.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Inzameling oud papier en afvalapp

GEMEENTE
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De inzameling van oud papier en karton vindt sinds dit jaar op 
weekdagen plaats, in plaats van in het weekend. Per dorp zijn 
er verschillende routes waardoor het kan zijn dat het oud pa-
pier en karton bij uw buurman al wordt ingezameld en u een 
andere dag aan de beurt bent. Wie wil weten wanneer papier 
en ander afval buiten moet worden gezet, kan dit vinden met 
de Gemeente Drimmelen app voor afval en meldingen en op 
de website www.drimmelen.nl. Let op, er is ook 
een onofficiële app in omloop dus zorg dat u 
de officiële app downloadt met het logo van de 
gemeente Drimmelen.
De gemeente Breda gaat het oud papier en karton van de ge-
meenten Drimmelen en Geertruidenberg inzamelen met een 
schone elektrische inzamelwagen. 
Heeft u nog vragen of wilt u een print van uw persoonlijke afval-
kalender? Bel dan gratis naar de Diftar infolijn op 0800  0234450.
Burgemeester Gert de Kok blikt terug
Graag wil ik iedereen die betrokken was bij mijn afscheid als 
burgemeester van de gemeente Drimmelen hartelijk bedanken. 
Mijn afscheid in de maand december vorig jaar was onvergete-
lijk. Ik kijk met veel plezier en voldoening terug op het afscheid 
van alle externe relaties, het interne afscheid van de mede-
werkers van de gemeente op 13 december en de bijzondere 
raadsvergadering op 16 december in De Korenbeurs. Het zal 
mij altijd bijblijven hoe op een buitengewoon fijne wijze ik van 
u afscheid mocht nemen na bijna 18 jaar burgemeesterschap. 
Veel dank voor uw vriendelijke woorden, bloemen, kaartjes, ca-
deaus, digitale berichten, filmpjes, brieven en andere blijken van 
uw betrokkenheid bij mijn afscheid. Dank ook voor de mooie 
geldelijke bijdrage aan de Stichting Met je Hart Drimmelen. 
Ik kijk er op een hele fijne manier op terug. Mede namens mijn 
vrouw, Nanda Cijvat, iedereen hartelijk bedankt.
Gert de Kok
BEKENDMAKINGEN
Dit is een samenvatting van alle bekendmakingen. De volledige 
versie vindt u op www.overheid.nl. Kijk voor meer informatie 
op www.drimmelen.nl/bekendmakingen.     
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Wagenberg, Meulenpad 6:  Woning met bijgebouw.
Wagenberg, Linnenwever 6:  Schuur met overkapping.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Munnikenhof 21:  Twee campeerlodges.
Ontwerpbestemmingsplan Munnikenhof 20  Terheijden
Het plan behelst de verblijfsrecreatie uit te breiden naar een 
volwaardig recreatief bedrijf.

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.



Deze foto’s zijn gemaakt door 
Gerard van Vugt, die speciaal voor ons op 

pad is geweest. 
Heel veel dank daarvoor!

Voor de andere ingezonden foto’s was 
deze week helaas geen plaats.... 

Ze worden allemaal bewaard tot de 
volgende keer!


