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MIJN HERINNERING  AAN 1953
Verteld door Joan van Es

Die zondag, 1 februari, stormde het hevig toen ik ‘s morgens 
met mijn vader naar de kerk ging. We waren bij ‘t Smidje (van 
Alphen en Roest) en ik moest bij mijn vader onder zijn jas lopen, 
want dan zou ik geen dakpannen op mijn hoofd krijgen, die ik al 
wel op straat zag liggen.
Op die dag hielden vader en moeder ons in huis, dan kon er 
niets gebeuren met eventueel openslaande deuren. Om te 
voorkomen dat de grote schuurdeur openwaaide, werd daar de 
mestkar voor gezet, want anders kon het riet wel eens van het 
dak waaien.  Wij woonden Lageweg B5,  nu Hofstad 1.
Zo werd het avond en gingen we twee aan twee naar bed, in de 
bedstee in de woonkamer. Mijn broer Jos en ik konden de slaap 
niet vatten. Er kwamen steeds meer mensen binnen, o.a. sol-
daten die rond de plattebuiskachel plaatsnamen om te drogen. 
Mijn moeder wilde ze droge sokken geven, maar dat mocht niet 
van hun meerdere. Het werd me wel duidelijk dat ze ons uit het 
huis wilden hebben, want het water zou nog hoger komen. Maar 
moeder wilde niet weg:  “Als dit huis onder water gaat, dan gaat 
heel Breda er ook onder.  Wat moeten wij daar dan?” 
Uiteindelijk bezweek ze toch, vanwege de druk van buurtge-
noten en de commandant en enkele notabelen van ons dorp. 

Het was inmiddels 11 uur geworden. Wij moesten in het donker 
naar de straat lopen en daar zou vervoer naar Breda klaarstaan. 
Vader bleef thuis voor het verzorgen van het vee.
In het “leege weggetje” liepen we door het water. We moesten 
elkaar vasthouden en rechts van de weg langs de draad lopen, 
want links zagen we niet waar de sloot lag. Zo kwamen we bij de 
Withuisstraat waar een wagentje van “Bolletje beschuit” stond. 
Daar moest moeder met 7 kinderen in de laadruimte. Zij kon 
op de wielkast gaan zitten met mijn jongste zusje van nog geen 
half jaar oud op haar schoot.
De deur ging dicht en het wagentje begon te rijden. Er was 
gelukkig een lampje en ook een raampje waar wij als kinderen 
natuurlijk door wilden kijken. Maar op het moment dat wij naar 
mijn moeder riepen dat er water op de weg stond, werd het 
luikje dichtgeschoven. Even later ging ook het lampje uit. 
We hadden al enige tijd in het donkere busje gezeten, toen het 
voertuig stil was gaan staan. Later hoorden we dat het was bij de 
Terheijdense kerk. Maar niemand liet zich zien of horen. “Hé nu 
rijden we weer”, zeiden we tegen elkaar. Na meer dan twee en 
half uur langzaam rijden kwamen we aan in Breda bij het theater 
Concordia. 
Daar binnen merkte je pas dat er echt iets gebeurd moest zijn. 
Het was voor mij als achtjarige een zwarte mensenmassa met 

WATERSNOODRAMP



3Rondom de Toren 2023

betraande en huilende gezichten.  Tot overmaat van ramp was ik 
mijn moeder met broertjes en zusjes kwijt. Ik werd zowat plat 
gedrukt tussen al die grote mensen. Hoe ik ze teruggevonden 
heb weet ik zelf niet eens meer, waarschijnlijk door het verdriet 
en de angst.
Toen daar in Concordia alles was afgewerkt (de papieren 
rompslomp) zijn wij naar ooms en tantes van mijn vaderskant 
in Princenhage gegaan. Daar zijn we een paar weken geweest.
Na enkele weken bij familie in Princenhage te hebben door-
gebracht, probeerden we via Den Hout en Made naar huis te 
gaan. Bij café De Groenmarkt, schuin tegenover de watertoren, 
stond een controlepost en we werden teruggestuurd. Het was 
nog te gevaarlijk om zo’n groot gezin door te laten gaan naar 
Wagenberg.

We zijn toen in Teteringen bij kennissen aangegaan in een boer-
derij. Ze hadden geen kinderen meer thuis, dus ook geen ex-
tra bedden. We hebben toen maar zakken met stro gevuld om 
op te slapen. Daar konden we naar de lagere school. Na bij de 
controlepost nog twee keer teruggestuurd te zijn, mochten we 
eindelijk door naar huis. Het was toen half maart. 
Thuisgekomen stond onze op een terp staande boerderij nog 
rondom in het water en zagen we overal dode vissen liggen. 
Mijn oudere broer moest in het dorp brood halen bij bakker 
Grinsven en was met zijn nieuw fietsje, van Sinterklaas, door het 
zoute water gereden.
Ook vroor het nog een keer. Er lag ijs in de boomgaard en wij 
jaagden de kippen de bomen in. Wij schoven lachend over het ijs.
Om even terug te komen op het autootje waarin wij naar Breda 
gebracht werden:  Vijftien jaar geleden hoorde ik van Kees Op-
rins dat hij in 1953 lid was van de Terheijdense Jonge Boeren, 
de RKJB; later is dat de KPJ geworden. Zij waren op 1 februari 
de hele zondag in de weer geweest om overal vee te redden en 
mensen te helpen die last van het water hadden. Toen ik onze 
ervaring tijdens de watersnood aan Kees vertelde, hoorde ik 
van hem waarom het wagentje waarin wij zaten er zolang over 
gedaan had om in Terheijden te komen. Kees was een van de 
leden van de RKJB, die het wagentje vanaf het café Wit Huis 
naar Terheijden op de weg hebben moeten houden. De Moer-
dijkseweg was vanwege het hoge water niet te zien. Hij wist ook 
nog dat het wagentje, met ons er in, van achter begon te drijven.
Die jongens hebben bijna tot hun middel in het koude water 
moeten lopen om de chauffeur langzaam verder te laten rijden. 
“Het was zo koud, dat wij onze benen niet meer voelden en wij 
in beraad waren, ten behoeve van onze eigen veiligheid, het wa-
gentje los te laten.” Het was de jongens van de RKJB niet verteld 
dat er mensen in het wagentje zaten. Dat was hun niet bekend.
Met dank aan de leden van de RKJB van Terheijden zijn 
wij toen dus aan de dood ontsnapt.
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DE WATERSNOODRAMP 1953
Dit jaar wordt op vele manieren de Wa-
tersnoodramp van 1953 herdacht. Op tv 
zijn meerdelige documentaires te zien. 
Momenteel wordt het Watersnoodjour-
naal uitgezonden (30 januari t/m 3 febru-
ari). In het rampgebied worden op vele 
plaatsen exposities gehouden en op 1 fe-
bruari vindt de Nationale Herdenking van 
de  Watersnoodramp 1953 plaats.
Onder de titel ‘De watersnood 1 februari 

1953’ geeft Heemkundekring De Vlasselt boekje nummer 170 
uit, 96 pagina’s met tekst en zwart-witfoto’s. In het voorjaar van 
1981 (met een herdruk in 1993) verscheen onder nummer 10 
al eerder een boekje over de watersnood, samengesteld door 
Johan van der Made. Dit boekje is integraal overgenomen en 
aangevuld met enkele ambte-
lijke verslagen en persoonlijke 
herinneringen van een aantal 
mensen aan deze ramp en van 
na de ramp.
Belangstellenden kunnen dit 
boekje kopen voor € 7,50,  te 
bestellen  via   secretariaat@de
vlasselt.nl.
In de Gummaruskerk in Wa-
genberg wordt op zaterdag 4 
en zondag 5 februari tussen 
14.00 en 17.00 uur een foto-
tentoonstelling gehouden over 
de watersnood met foto’s van 
Wagenberg en Terheijden. De entree is gratis. Ook daar kunt u 
terecht voor dit boekje.
Ed Oud

CARNAVAL IN  TRAAIE

TCV De Schraansers, Informatie
De komende periode zijn er weer volop car-
navalsactiviteiten 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: 

TCV De Schraansers, Gin gemekker, Sauwelweekend
We gaan weer sauwelen in Traaie. Aankomend weekend weer 
een volledig sauwelweekend in De Gouden Leeuw. Het sau-
welweekend is op vrijdag- en zaterdagavond 3 en 4 februari en 
begint om 20.00 uur. Zondagmiddag 5 februari starten we om 

CARNAVAL

Kijk ook op blz. 16 en 17
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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 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 volgende bijzondere figuren stappen in de ton: Cootje Am-
per, Zeur Piet, Boomknuffelaar, Bennie Goed, Ben van de Brand, 
Mario de Conciërge en Ad Hok. 
De volgende heren doen mee; ga alvast maar bedenken wie wie 
is en zie aankomend weekend of je het goed hebt: Remco van 
Gils, Christ van den Diepstraten, Ronald Lievens, Mike van Oos-
terhout, Koen van Steen,  Toin Krijnen, Ronald Kustermans. 
Naast de act hebben we ook de winnaars van Festivalaaf, de 
Broeders van Aandere Moeders, die komen optreden! 
TCV De Schraansers, Gin gemekker, Verbroederings-
feest 
Op vrijdag 10 februari is het zover! Na enige jaren uitstel einde-
lijk weer een Verbroederingsbal in de gemeente Drimmelen. De 
organisatie is deze editie voor De Erpelrooiers. De Erpelrooiers 
hebben in 2020 het 55-jarig jubileum gehad wat door corona re-
delijk geruisloos voorbij is gegaan.  Tijdens het Verbroederings-
bal willen we hier samen met de dorpen binnen de gemeente 
toch een leuk feestje voor vieren. Iedereen is welkom! Durf jij 
het aan? Fiets dan gezellig met ons mee naar Wagenberg! 
Onze jeugdraad bezoekt die avond het carnavalsfeest bij SVT ! 
TCV De Schraansers, Voorpret in de Gouwe
Op zaterdag 11 februari gaan we alvast feesten in de Gouwe; 
voorpret met Gullie, de Tappers, Schorre Chef en MC Vals. 
Gin gemekker, we hebben alvast voorpret voor het weekend 
wat komen gaat.
Carnavalsweekend
Ons carnavalsweekend start op vrijdag 17 februari. Lees ons 
programma in de carnavalskrant! Geen krant ontvangen? Die 
is te verkrijgen in de Gouwe! In de volgende Rondom de Toren 
zeker nog meer informatie over het carnavalsweekend! 
En…..
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 

DUN ERPEL  VALT  WEER OP DE MAT!
CS De Erpelrooiers 

Na het buitengewoon gezellige Sauwel-
weekend gaat het komend weekend al-
wéér los in Erpelrooiersland! Weet u nog, 
vorig jaar, toen kon er bijna niets, dit jaar 
feesten we weer als vanouds! Op zater-
dag 4 februari brengt de Jeugdraad de 
gratis carnavalskrant Dun Erpel op elk 
adres in waanzinnig Wagenberg, en op 
zondag 5 februari is er de grote Fami-

liebingo.
Carnavalskrant Dun Erpel staat weer boordevol heel belangrijke 
zaken rondom het carnaval zoals het programma en de routes 
van de optochten, en minder belangrijke maar wel hele leutige 

zaken die het leven zo lek-
ker smeuïg maken. Er is de 
afgelopen maanden weer 
knetterhard gewerkt om 
een krant te maken met 
voor elk wat wils. Vette 
Erpel zijn de lekkerste en 
deze is bijzonder vet. Veel 
flauwekul zoals dat hoort, 
en hier en daar iets serieu-
zer maar we beloven dat 
dat niet meer dan 2 pagi-
na’s zijn. 
Boordevol advertenties 
staat Dun Erpel ook, ge-
plaatst door de onder-
nemers die het carnaval 

en dorpsgevoel in Erpelrooiersland een warm hart toedragen. 
Zonder de steun van onze sponsoren zou er geen carnaval kun-
nen plaatsvinden en dat zou jammer zijn,  want niets verbroe-
dert meer dan een polonaise met je dorpsgenoten.

Vanaf een uurtje of 10  bellen de leden van de Raad van Elf en 
de Jeugdraad aan op elk adres om de gratis krant aan te bieden. 
Zij hebben ook weer een prachtig Insigne 2023 bij zich. Dit col-
lectorsitem kunt u kopen voor € 3,50. Om de feestvreugde met 
carnaval nog wat te verhogen zijn er ook vlaggen te koop voor 
€ 15,-, Erpelrooiers-sjaals voor € 11,- en u kunt een vriend-
je worden voor, juist, een tientje. U steunt hiermee zowel het 
jeugd- als het seniorencarnaval in Erpelrooiersland maar levert 
ook een belangrijke bijdrage aan het organiseren van het spor-
tieve evenement De Wagenbergsche Spelen in september 2023.
Op zondag 5 februari is er de installatie van de Jeugdraad om 
13.30 uur bij BAR 13. Na dit belangrijke moment organiseert CS 
De Erpelrooiers een grote familiebingo met fantastische prijzen. 
Wie gaat er met de hoofdprijs, een Smartwatch, naar huis? De 
spanning zal te snijden zijn, weten we van vorige edities maar u 
weet: wie een valse bingo heeft moet een liedje zingen. 
De zaal van BAR 13 is open om 13.00 uur.

BESTUURSLID MET POSITIEVE ENERGIE 
GEZOCHT (VRIJWILLIG)

We zijn op zoek naar uitbreiding van ons 
bestuur.  Terheijdenaren die het voortouw 
nemen, meesturen en meewerken in dit 

unieke, lokale verduurzamingsproject. 

OPROEP
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Bestuurslid met positieve energie gezocht (vrijwillig) 
In Terheijden lopen we voorop in de energietransitie. Sinds 2017 bouwen we met het Traais Energie 
Collectief (TEC) aan een lokale duurzame energievoorziening met zon, wind en warmte van eigen bodem. 
Ook helpen we bewoners met het besparen van energie. Ons uiteindelijke doel is een zelfvoorzienend en 
energieneutraal Terheijden. Zo krijgen we eerlijke energieprijzen, maken we energie duurzaam en houden 
we de waarde in het dorp. We zijn op zoek naar uitbreiding van ons bestuur. Terheijdenaren die het 
voortouw nemen, meesturen en meewerken in dit unieke, lokale verduurzamingsproject.  

Draag jij Terheijden en duurzame energie een warm hart toe? 
Het bestuurslid dat wij zoeken: 

• Woont in Terheijden 
• Heeft een positieve kijk op nieuwe ontwikkelingen 
• Is enthousiast om het werk van TEC uit te dragen 
• Werkt graag in een team, is sociaal en verbindend 
• Is bereid om tenminste 1 avond per week als vrijwilliger actief te zijn 

Als je kennis hebt van financiën, wet- en regelgeving, techniek, projectmatig werken of je bent een goede 
netwerker, dan heb je bij ons een streepje voor. 

Aan welke uitdagingen werkt het bestuur? 
Het bestuur wil samen met leden en partners TEC in een volgende fase te brengen. De komende jaren zal 
de aandacht en focus liggen op: 

• Vergroten van de beleving en de betrokkenheid van de Traaienaren bij het collectief. 
• Verbinding tussen het energiebedrijf en het collectief verder versterken. 

Wil jij bestuurslid worden? 
Diversiteit is één van de krachten van onze coöperatie. We zoeken daarom bestuursleden met verschillende 
kwaliteiten, in alle leeftijdscategorieën en met uiteenlopende achtergronden. Het is gebruikelijk dat je eerst 
een periode meeloopt voordat je jezelf als bestuurslid kandidaat stelt in onze algemene ledenvergadering. 
Wil jij graag deel uitmaken van het TEC-bestuur? Stuur vóór 15 februari 2023 een mail naar 
bestuur@traaisenergiecollectief.nl. 

Heb je nog vragen? 
Mail je vraag naar lambert@traaisenergiecollectief.nl of neem contact op met Lambert de Haas,  
06 422 168 57. 
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Aan welke uitdagingen 
werkt het bestuur?
Het bestuur wil samen 
met leden en partners 
TEC in een volgende fase 
brengen. De komende 
jaren zal de aandacht en 
focus liggen op:
* Vergroten van de bele-
ving en de betrokkenheid van de Traaienaren bij het collectief.
* Verbinding tussen het energiebedrijf en het collectief verder 
versterken.
Diversiteit is één van de krachten van onze coöperatie.  We 
zoeken daarom bestuursleden met verschillende kwaliteiten, in 
alle leeftijdscategorieën en met uiteenlopende achtergronden. 
Het is gebruikelijk dat je eerst een periode meeloopt voordat 
je jezelf als bestuurslid kandidaat stelt in onze algemene leden-
vergadering. 
Woon je in Terheijden en wil jij graag deel uitmaken van het 
TEC-bestuur? Stuur vóór 15 februari een mail naar bestuur@
traaisenergiecollectief.nl. 
De complete vacature vind je in deze RdT op blz. 6 en 
op www.traaisenergiecollectief.nl.

TRAAIS KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN 

Omdat corona toegeslagen heeft, vond het laatste kampioen-
schap plaats in 2020 en na al die jaren was het zover. Het maxi-
maal aantal inschrijvingen van 64 spelers was binnen 2 weken 
bereikt en op 12 januari 2023 werd gestart met de eerste wed-
strijden van het Traais Kampioenschap Driebanden 2023. 
Na alle voorronden en de halve finale op 21 januari is de schif-
ting gemaakt en zijn de finalisten voor dit jaar bekend: Ben Krui-
zinga, Eugène Meessen, Frank Kuijsters en last but not least Pe-
ter Donckers.

Zondag 22 januari was de dag van de finale. De door de fi-
nalisten te behalen caramboles waren respectievelijk: Ben (14), 
Eugène (16), Frank (12) en Peter (17).
Partij 1: Ben tegen Eugène. De trekstoot wordt gewonnen 
door Ben, maar hij mist in de eerste beurt. Ook Eugène moet 
nog wennen en komt niet tot scoren, maar in de derde beurt 
laat hij zien wat zijn ambities zijn: 3 caramboles. Ben antwoordt 
met 1 carambole, maar na 4 beurten trekt hij de stand gelijk: 3-3.
Na enkele mooie beurten heeft Ben na 10 beurten 8 carambo-
les, terwijl Eugène is blijven steken op 4 caramboles. In beurt 12 
komt Eugène goed terug en brengt de spanning terug en zet de 
druk op Ben, die nog 1 punt voorsprong heeft: 8-7.
Ben antwoordt, na enkele missers, met 3 geweldige caramboles 
en komt in beurt 17 op 12 caramboles. Ook Eugène laat het er 

niet bij zitten en komt op 10 punten, waarna hij in beurt 18 de 
spanning opvoert en op 13 caramboles komt. 
Ben moet in deze fase het antwoord schuldig blijven en Eugène 
maakt de partij in beurt 21 uit met 3 caramboles. Eindstand 12 
tegen 16. Eugène start goed met 12 wedstrijdpunten en zet zijn 
handtekening op deze finale. Ben verdient 8,571 wedstrijdpun-
ten.
Partij 2: Peter tegen Frank. Peter Donckers gaat op maar mist. 
Ook Frank komt niet tot scoren. Beurt 2:  Peter scoort en komt 
op 2 caramboles, waarna Frank in beurt 5 na een mooie serie 
van 3 op voorsprong komt, waarna Peter de stand weer gelijk 
trekt. Beide spelers weten tot beurt 14 niet te scoren, maar 
Peter komt daarna met 3 caramboles op 7 en Frank komt op 5 
caramboles. In beurt 20 trekt Frank de stand gelijk: 7 tegen 7. De 
volgende beurt maakt Frank het spannend en met een serie van 
4 zet hij de druk op Peter die het antwoord niet vindt, waarna 
Frank in beurt 22 de partij naar zich toe trekt en wint met 7 
tegen 12. Hij verdient 12 wedstrijdpunten, Peter blijft steken op 
4,118 wedstrijdpunten.
Partij 3: Peter tegen Ben. De kameraden kennen elkaar door 
en door. Peter start met 2 caramboles en ook Ben behaalt dit 
aantal in de eerste beurt. In beurt 2 maakt de stylist Ben 3 
prachtige caramboles en neemt de voorsprong. Beide spelers 
houden elkaar goed in evenwicht en na een mooie serie van 4 
komt Peter op 7 caramboles. Ze blijven beiden in balans, maken 
nog mooie punten, maar in beurt 17 maakt Ben met een mooie 
serie van 5 caramboles de partij uit: 10 tegen 14. Hij pakt 12 
wedstrijdpunten, Peter behaalt 5,882 wedstrijdpunten.
Partij 4: Frank tegen Eugène. Beide spelers starten deze wed-
strijd met ieder 12 wedstrijdpunten in de pocket. De winnaar 
zet een grote stap in het toernooi. Frank start de partij en na 2 
beurten is de tussenstand 3 tegen 2 in zijn voordeel, waarna hij 
in beurt 5 uitloopt naar 5 caramboles. Eugène pakt zijn puntjes 
mee waarna hij met een mooie serie van 5 op voorsprong komt: 
5 tegen 7.
Frank komt in beurt 7 na 5 caramboles op 11, maar Eugène 
antwoordt met 3 caramboles: 11 tegen 11, waarna hij in beurt 8 
de voorsprong pakt: 11 - 12.
Frank behaalt in beurt 12 zijn laatste carambole, waarna Eugène 
in de gelijkmakende beurt nog 1 keer scoort en op 14 carambo-
les eindigt. Frank scoort weer 12 wedstrijdpunten en is goed op 
weg.  Eugène verdient 8,75 wedstrijdpunten.
Partij 5: Ben tegen Frank.  De partij is erop of er onder voor 
Ben, maar hij vergeet te scoren in de eerste beurt, waarna Frank 
direct de trend zet en 2 caramboles laat noteren.
Na beurt 6 is de tussenstand 4 tegen 4 en in beurt 7 komt Ben 
op 5 caramboles en na beurt 9 is de tussenstand weer gelijk 
getrokken door Frank:  6 tegen 6.
Beurt 14: Frank en Ben houden elkaar in evenwicht: 7 tegen 7 en 
na 23 beurten is de stand 12 tegen 10 in het voordeel van Ben. 
Na 27 beurten maakt Frank de partij uit waardoor hij weer 12 
wedstrijdpunten verdient. Ben blijft steken op 9,285 wedstrijd-
punten. Frank heeft nu zijn partijen gewonnen en is nu zeker als 
algemeen winnaar.
Partij 6: Peter tegen Eugène. Hoewel de algemeen winnaar be-
kend is, is deze partij van belang voor Eugène om als tweede te 
kunnen eindigen. Hiervoor moet hij minstens 9,107 wedstrijd-
punten halen.
Na 3 beurten staat Eugène op 4 caramboles. Peter zit nog niet 
in de wedstrijd en na 9 beurten staat hij slechts op 2 caramboles 
en Eugène op 9. Peter herpakt zich en komt in de 12e beurt op 8 
caramboles. Na 15 beurten komt Eugène op 15 en Peter scoort 
een serie van 3 en komt op 11 caramboles. Eugène gaat nu door 
en maakt de partij in de 20e beurt uit. Hij verdient 12 wedstrijd-

SPORT

Ben Kruizinga in actie tijdens de wedstrijd tegen Peter Donckers.
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punten, terwijl Peter blijft steken op 6,47 wedstrijdpunten.
De partijen zijn gespeeld en de totale uitslag is bekend. 
4e plaats: Peter Donckers met 16,47 wedstrijdpunten en een 
finalemoyenne van 0,5.
3e plaats: Ben Kruizinga met 29,856 wedstrijdpunten en een fi-
nalemoyenne van 0,625.
2e plaats: Eugène Meessen met 32,75 wedstrijdpunten en een 
finalemoyenne van 0,907.
1e plaats en winnaar van het Traais Kampioenschap Drie-
banden 2023: Frank Kuijsters met 36 wedstrijdpunten en 
een finalemoyenne van 0,661. Hij gaat naar huis met de Toon 
Lips Wisseltrofee en komt volgend jaar terug als titelverdediger.
We kijken terug op een kwalitatief goed toernooi, waarbij voor-
al ook de sportiviteit onderling de boventoon heeft gevoerd. 
Wij bedanken alle deelnemers hiervoor.
Uiteraard kan ons toernooi niet worden gespeeld zonder de 
inbreng van onze weldoeners, in welke vorm dan ook. Onze 
dank is groot en we hopen in de toekomst weer een beroep op 
u te mogen doen.

Om de kosten te dekken zijn tijdens het toernooi loten ver-
kocht. Dank aan de kopers.
Uitslag loterij:
Pakket Leffe Dubbel:  lotnummer 715
Pakket Leffe Tripel:  lotnummer 733
Wijnpakket:  lotnummer 718
Pakket Disaronno:  lotnummer 559
Puzzel Jan van Haasteren 1000 stuks:  lotnummer 871
Puzzel Jan van Haasteren 2 x 1000 stuks:  lotnummer 578
Waardebon € 100 biljartartikelen Dekkers Oosterhout: lot-
nummer 687
Winnaars gefeliciteerd.  De prijzen kunnen worden opgehaald 
op dinsdag 7 februari 2023 tijdens onze clubavond in De Gouden 
Leeuw vanaf 20.00 uur.  Daarna op telefonische afspraak via 06 
23492470 tot uiterlijk 21 februari 2023.
Het evenement zit er op.  We zien iedereen weer graag terug bij 
de 12e editie in 2024.

Notariskantoor Terheijden

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Het team van Notariskantoor Terheijden 
staat voor u klaar!

Ook buiten kantoortijden.

www.notariskantoorterheijden.nl

www.palsbv.nl076-5933621   ( 24/7 )

W-INSTALLATIE

Onderhoud

BRANDBEVEILIGING TELECOM/DATA E-INSTALLATIEGEBOUWBEVEILIGING

Vlnr: Peter Donckers, Ben Kruizinga, Frank Kuijsters en Eugène Meessen.
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100% GESLAAGD BIJ KARATE EXAMEN
 

Een zaal vol ouders, opa’s, oma’s, broertjes 
en zusjes.  Allemaal waren ze getuigen van 
een examen waar iedereen een nieuwe 
band of slip haalde.
Vrijdagavond 20 januari in De Cour te 
Terheijden werd het halfjaarlijkse examen 
gehouden van Karate  Vereniging   Terheij-
den voor zowel de jeugd als de senioren. 

Omdat de jeugdgroep inmiddels zo groot is geworden, werd 
het examen afgenomen in 3 groepen: de witte banders, de gele 
banders en de oranje en groene banders. 

Sommige kinderen gingen op voor een slip, een examen tussen 
een band, en andere voor een nieuwe kleur.   Tijdens het examen 
laten de kinderen 3 onderdelen zien: Kihon, Kata en Kumite. 
Bij de Kihon lieten ze zien of ze beschikken over een snelle en 
krachtige stoot, afwering of trap. Je kon goed het verschil zien 
tussen de lage banders en de hoge banders, welke meer ervaring 
en trainingsarbeid hebben. 
Bij het onderdeel Kata lieten ze zien hoe een gevecht tegen 4 (of 
meer) denkbeeldige tegenstanders eruitziet, die van alle kanten 
aanvallen. Bij de ouders zag je de verwondering aangezien hun 
kleine jongen of meid een flink aantal technieken en vormen uit 
het hoofd kende en dit met veel overtuiging liet zien.
De kers op de taart van de avond was toch wel wat ze met 
het onderdeel Kumite lieten zien. Dit is het onderdeel waar ze 
met elkaar een ingestudeerd gevecht lieten zien. We zagen dat 
snelheid, kracht, afstand allemaal gecombineerd moeten worden 
om het perfecte gevecht te laten zien. Wat opviel was dat de 
examinatoren hamerden op een sterke “kiai”. Een kiai is een 
schreeuw die extra kracht geeft. 

Nadat iedereen zijn/haar diploma en band of slip had gekre-
gen was het de beurt aan de senioren. Hier werd nog feller en 
harder gewerkt dan we al zagen bij de jeugd. Met name het on-
derdeel Kumite was duidelijk verder ontwikkeld. Ook hier was 
iedereen geslaagd en ging met een diploma naar huis.
Gefeliciteerd: Lonne, José, Lise, Arthur, Mees, Kai, Micah, Myron, 
Yasmin, Kaelyn, Gijs, Quin, Josh, Pars, Ted, Cas, Koen, Michel, 
Nova, Aat!
Voor meer informatie, bezoek onze website www.karate.nl.

TAFELTENNISVERENIGING  T.I.O.S.

Hallo allemaal, altijd al eens een balletje 
willen slaan? Tafeltennisvereniging T.I.O.S. 
Terheijden is een vereniging voor iedereen 
die tafeltennis leuk vindt, competitief of 
recreatief, jong en oud.  We spelen iedere 
dinsdag en vrijdag in De Cour te  Terheij-
den.
Tafeltennis heeft volgens onderzoek grote 

voordelen voor de gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Studies 
hebben aangetoond dat tafeltennis verschillende gebieden van 
de hersenen tegelijk activeert. De effecten die het meest opval-
lend zijn: verbetering van de oog-handcoördinatie; verbetering 
van de reflexen; het verbrandt calorieën; het is een sociale sport; 
het houdt de hersenen scherp; tafeltennis wordt gebruikt als 
behandeling tegen dementie; het verbetert je evenwicht.
Lijkt tafeltennis je dus leuk en gezond, kom dan gerust vrijblij-
vend een kijkje nemen. We trainen buiten de schoolvakanties 
om, op de dinsdagavond: de jeugd tussen 19.00 uur en 20.00 uur 
en de senioren vanaf 20.00 uur tot 21.30 uur.  Op de vrijdag-
avonden wordt er vaak competitie gespeeld, maar op de vrijdag-
avonden waarop er geen competitieteams thuis spelen, kan er 
getraind worden van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Voor meer informatie,  kijk op onze website    www.tios-terheij
den.nl.  Voor vragen kun je contact opnemen met onze voor-
zitter Edwin van Vugt (06 41301802) of via voorzitter@tios-ter
heijden.nl. Neem je sportkleding en sportschoenen mee. Voor 
een batje kunnen wij zorgen. De eerst vier weken kun je gratis 
meespelen.  We hopen je gauw te zien!
Sportieve groet,  bestuur T.I.O.S.  Terheijden

WERKBEZOEK MINISTER  WIERSMA  AAN 
DRIMMELEN:  KANSRIJKE START  VOOR 
IEDER KIND DANKZIJ  SAMENWERKING

Op maandag 16 januari bracht onderwijsminister Dennis 
Wiersma een bezoek aan de gemeente Drimmelen, de onder-
wijsbesturen in de gemeente en kinderopvangorganisatie Ki-
beo.  Wiersma kreeg hiermee een bijzonder kijkje in de keuken 
van kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs waarbij de 
intensieve samenwerking tussen deze partijen centraal stond. 
“Kinderen van alle leeftijden lopen hier door dezelfde school-
deur naar binnen dankzij de samenwerking in deze dorpskernen. 
Veel dingen die jullie hier vanzelfsprekend vinden zijn op be-
leidsniveau in Den Haag nog niet bekend. Die hebben jullie laten 
zien met mooie voorbeelden.” 
Tijdens een afwisselend programma is Wiersma bijgepraat door 

mensen uit het veld over de 
samenwerking binnen de ge-
meente op het gebied van kin-
deropvang, onderwijs en jeugd, 
de inzet van middelen vanuit 
het Nationaal Programma On-
derwijs (NPO), Voorschoolse 
Educatie (VE) en het Onder-

wijsachterstandenbeleid (OAB) en over de successen en uitda-
gingen bij het vormen van een Integraal Kindcentrum en door-
gaande leerlijnen van 0-16 jaar. 
Gelijke kansen voor ieder kind
Vanuit het gezamenlijke maatschappelijke doel van kinderop-

TERUGBLIK
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076 593 2468www.adviesburovonk.nl welkom@adviesburovonk.nl Bredaseweg 41 4844 CK Terheijden

Als specialist voor starters help ik je 
graag op weg. Het eerste adviesgesprek 

is altijd gratis.

€250
KORTING

Op de afsluitkosten

STARTERS

Wat kan ik lenen? 
Wat kost dat per maand?
Wat zijn de bijkomende kosten?
Welke verzekeringen heb ik nodig?
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vang Kibeo, de gemeente Drimmelen, onderwijsbesturen SKOD, 
OBO, De Waarden, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het 
Dongemondcollege is een actief programma samengesteld. De 
gedachte: ieder kind verdient alle kansen op volwaardig onder-
wijs en een goede toekomst. De onderwijspartners zetten de 
NPO-,  VE- en OAB-middelen in om kinderen die dat nodig heb-
ben extra te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en 
educatieve vorming. Wethouder Jürgen Vissers blikt tevreden 
terug op het bezoek: “De goede samenwerking in het veld is 
onder meer het resultaat van constructief overleg met elkaar, 
waarbij het gaat over inhoud en minder over stenen of centen. 
Dat helpt om creatief om te gaan met de middelen die we krij-
gen van het rijk en deze zo goed mogelijk te besteden. Dat is de 
kracht van korte lijntjes hebben met elkaar waarbij het belang 
van het kind voorop staat.” 
Vloeiende overgang tussen opvang en onderwijs
Bij een Integraal Kindcentrum leren, spelen, ontwikkelen en 
ontmoeten kinderen elkaar onder één dak. Hier werkt heel 
het team vanuit één visie. Voor de kinderen betekent dit een 
uitgebreid (activiteiten)aanbod en een vloeiende overgang tus-
sen opvang en onderwijs. Net als de overgang van babygroep 
naar peutergroep naar de basisschool is ook de overgang van 
primair naar voortgezet onderwijs een belangrijke schakel. De 
onderwijspartners in de gemeente werken hierin nauw met el-
kaar samen. Door de nauwe samenwerking tussen opvang en 
school wordt de ontwikkeling van kinderen in een doorgaande 
lijn gevolgd.  Zo wordt duidelijk wat de talenten van de kinderen 
zijn en waar kinderen eventueel extra aandacht nodig hebben. 
“De vestigingsmanager en intern begeleider van Kibeo brengen 
samen met de schooldirecteur en de zorgcoördinator van de 
basisschool in kaart welke kinderen extra ondersteuning nodig 
hebben. Zo zorgen we er samen voor dat elk kind een optima-
le start heeft op school”, aldus Eveline Bos, directeur Brabant 
Kibeo.

Een kijkje in de keuken
Wiersma ging in gesprek met 
medewerkers en liet zich op 
verschillende locaties bijpra-
ten over de samenwerking 
tussen kinderopvang, primair 
en voortgezet onderwijs bin-
nen de gemeente Drimmelen. 

De ochtend werd gestart bij basisschool De Grienden in Lage 
Zwaluwe en het gesprek werd vervolgd bij de taalklas van Kind-
centrum JIJ in Terheijden. Na een ontmoeting met de leerlingen-
raad van basisschool De Stuifhoek in Made werd de leerzame 
ochtend actief afgesloten. Leerlingen Zorg en Welzijn kader 3 
van het Dongemondcollege bereidden samen met Wiersma een 
heerlijke lunch, zodat hij ook letterlijk een kijkje in de keuken 
kon nemen. 

ZONNEBLOEM  TERHEIJDEN NEEMT 
AFSCHEID  VAN  VOORZITTER

Omdat zijn ambtstermijn van 12 jaar erop zat, 
moest voorzitter Marius Buijs afscheid nemen 
van zijn “cluppie”. Bij dit afscheid bedankte hij 
iedereen voor de inzet en empathie voor alle 
gasten, en zei dat hij zeker iedereen zal gaan 
missen.
Wij hebben hem uitgezwaaid op de afde-
lingsvergadering van 12 januari in zijn en ons 

stamcafé De Harmonie. Met een bos bloemen en een fles van 

zijn favoriete wijn hebben wij 
geprobeerd onze waardering 
voor zijn inzet in al die jaren 
uit te drukken. Natuurlijk was 
er een extra consumptie om 
te proosten op zijn gezond-
heid. Marius, bedankt voor al-

les en nog vele jaren in goede gezondheid toegewenst!
Gelukkig kwamen wij niet zonder voorzitter te zitten, omdat 
een van onze vrijwilligers hem op wilde volgen. Vanaf 1 januari 
2023 verwelkomen wij dus officieel onze nieuwe voorzitter Pe-
ter van den Broek.
Het bestuur Zonnebloem,  afd. Terheijden

CAFÉ DE  ZEVENDE HEMEL
Team ‘Handbal’ wint caféquiz  26 januari 2023

Het is en blijft een gezonde rivaliteit 
tussen de deelnemende teams aan 
de Zevende Hemel caféquiz. De 
deelnemende teams wensten elkaar 

(een beetje laat maar toch…) een sportief en quizvol 2023.  
Toch zat de spanning er wel in aan het begin van de avond, want 
het is leuk om de quiz te winnen, maar nog leuker om aan het 
eind van quizseizoen het beste team overall te zijn.
Aan het eind van het seizoen is het extra spannend:  welke foto-,
muziek- of algemene vragen zullen er gesteld worden en nog 
belangrijker,  weten wij de antwoorden wel? 
Op het eind worden namelijk de totalen van het aantal punten 
bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal deelnames 
(minimaal 5x deelnemen) en je zult het begrijpen: het team met 
gemiddeld het meeste punten mag zich het slimste team van 
seizoen 2022-2023 noemen. 

De uiteindelijke winnaars van de vijfde editie van de nog steeds 
toch iedere keer weer de gezelligste caféquiz van Terheijden zijn 
team Handbal  met  1 punt verschil  van nummer 2 Bol.com 
en 4 punten verschil van nummer 3 VOC. 
De punten werden als volgt verdeeld: 1) team Handbal 68 
punten, 2) team Bol.com 67 punten, 3) team VOC 64 punten, 
4) team Team Donderdag 62 punten, 5) team Chocolade 
Kanjers / Slappe Trappers 61 punten, 6) team De Lipsjes 
59 punten, 7) team Ton’s Angels 58 punten, 8) team Diok 55 
punten, 9) team Kwartet 53 punten, 10) team Bubbels / The 
Buitenlanders 48 punten, 11) team Team T 47 punten, 12) 
De Beunhazen / Domme Sexy Lexy’s 39 punten en op de 
12e plaats team Kwik, Kwek en Kwak 36 punten (team Kwik, 
Kwek en Kwak 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 30 maart! (i.v.m. carnaval is er in februari geen 

Foto’s Kibeo
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quiz) En je weet het zoals het oude Traaise spreekwoord al zei: 
“alle hout is geen kreupelhout”.
Hopelijk tot de volgende quiz.  Voor iedereen veel quizplezier en 
meedoen is leuker dan thuis zitten.

OPNIEUW EEN BOMVOL PROGRAMMA 
BIJ SPRAAKVERMAAK

Sinds Dik van Beest bekend maakte dat 
hij op 12 maart stopt als presentator van 
Spraakvermaak, wordt de redactie over-
stelpt met podiumgasten die nog een keer 
bij Dik willen aanschuiven. Met als resul-
taat elke maand een bomvol programma 
en ook de afleveringen van februari en 
maart zijn volledig gevuld. Op 12 februa-

ri ontvangen we o.a. Klaas Dijkhoff, Laurens Dassen, Rosa Jansen 
en Roel Schreinemachers. 
Relativerend en nuchter

In 2010 treedt een volstrekt onbekende 
Klaas Dijkhoff aan als lijsttrekker van een 
zieltogende VVD-afdeling in Breda (foto 
Tien Mureau). Vervolgens maakt hij een 
bliksem-carrière: Dijkhoff helpt de VVD in
de Baroniestad er weer bovenop, wordt 
Tweede Kamerlid, fractieleider, staatsse-
cretaris en ook nog (kort) minister van 
Defensie. Hij ontwikkelde zich tot een uit-
stekend debater, die vaak wat relativerend 

en nuchter zijn betogen opbouwde. Besloot in 2021 de politiek 
te verlaten en werd toen mede-eigenaar van een adviesbureau 
op strategisch gebied. Hoe gaat het nu met Klaas Dijkhoff?
Uitdagingen en kansen

Laurens Dassen (foto Actueelnieuws.org) 
is fractievoorzitter van Volt, sinds 2021 
met 3 zetels een nieuwe partij in de Twee-
de Kamer. Dassen wil met Volt de Neder-
landse politiek naar Europees niveau tillen. 
Op de website van Volt schrijft hij:  “Het is 
tijd voor een nieuw geluid in de politiek en 
het is tijd voor actie. Als we durven samen 
te werken over landsgrenzen heen, dan 
kunnen we de uitdagingen van de 21ste 
eeuw omdraaien in kansen. Als we dur-

ven te dromen dan kunnen we zorgen dat we de klimaatcrisis 
stoppen en een schone leefomgeving creëren. Dan kunnen we 
vluchtelingen op een humane manier opvangen.”
Daders en slachtoffers

Rosa Jansen (foto Slachtofferhulp Neder-
land) is bestuursvoorzitter van Slachtof-
ferhulp Nederland. Ze maakte een op-
merkelijke switch in haar loopbaan: was 
jarenlang strafrechter, nu helpt ze slacht-
offers.  Als rechter oordeelde Rosa Jansen 
met de wet in de hand over daders en 
zag hoe slachtoffers in de rechtbank soms 
(letterlijk/figuurlijk) onzichtbaar bleven.  

Als voorzitter van Slachtofferhulp Nederland staat ze nu men-
sen bij die haar hulp nodig hebben. 
Verslaggever en columnist
Roel Schreinemachers is politiek verslaggever bij RTL Nieuws. 

UITGAAN

Matrassen  Boxsprings  Kussens  Dekbedden  Hoeslakens

Molenstraat 10

4844 AN Terheijden

076 593 15 77

engelslaapcomfort.nl
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Roel, geboren en getogen in Teterin-
gen, is op 12 februari als gastpresenta-
tor terug in zijn geboortestreek (foto 
RTL Nieuws). Columnist Walter van 
de Calseyde krijgt deze keer extra 
‘zendtijd’, want hij bespreekt (in deel 
2) de werking van humor in woord en 
beeld. Mochten 
we in nood zit-

ten wat betreft de muzikale onderdelen 
van het programma, dan kunnen we altijd 
Susan Damen bellen (foto Tien Mureau). 
De Terheijdense zangeres zingt ook nu 
weer een paar mooie ballads. 
Vervoer en mobiliteit
De quizvragen hebben deze keer alles van doen met vervoer en 
mobiliteit. Leo van der Sanden uit Terheijden en Andrė Schippe-
ren uit Wagenberg gaan met elkaar de strijd aan om de Spraak-
vermaaktrofee. Ook Mirjam Schrauwen is mobiel: ze sleept haar 
boksring naar Hooge Zwaluwe. Petra Kimmel, Boudie Heuer en 
Wim Smetsers zijn met camera en microfoon in de buurt om 
e.e.a. op beeld vast te leggen. In dit fraaie Brabantse dorp woont 
ook kunstenares Liesbeth Verhoeven. Haar atelier heeft ze in 
Breda, op 12 februari exposeert ze een van haar werken op het 
Spraakvermaakpodium. 
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.
De stoelen in de zaal staan deze keer in een andere opgstelling 
(naar het podium gericht) en er zijn meer sta-tafels beschikbaar. 
Kijk op www.spraakvermaak.nl voor recente info en voor het 
inloggen op de  livestream.

PIÙ CORDE IN HET WITTE KERKJE 

In de vorige Rondom de Toren is dit 
concert op 5 februari met Ensemble 
Più Corde, bestaande uit drie jonge ge-
talenteerde musici, reeds aangekondigd. 
Aleksandra Kwiatkowska - viool, Ania 
Katynska - cello en Liene Madern-Stradi-
na - pianoforte spe-
len op authentieke 

instrumenten.  Als ‘extra’ komt Oalbh 
MacGhareaidh, bas (vocals) mee.
In het programma  ’Klanken uit de Schot-
se Hooglanden’ laat het trio ons de essentie van de Schotse 
volksmuziek beleven en de invloed hiervan op de werken van 
Weense klassieke componisten (Joseph Haydn, Ludwig van 
Beethoven) en hun lokale Schotse tijdgenoten (William McGib-
bon ) in de laatste decennia  van de 18e eeuw. 
Entree: € 12,-; kinderen t/m 12 jaar gratis. Aanvang:  15.30 uur. 

Op de website www.ConcertenWitteKerkje.com staat meer 
informatie bij ‘Concertagenda’.
Reserveren kan op de website bij ‘Contact’.
Telefonisch aanmelden:  076 5931177 (Agaath) en 076 5934434 
(Babs).

BIGBAND DJAZZKEFET PRESENTEERT DE 
BIGBAND MUSIC QUIZ

Na het grote succes van de vorige editie 
organiseert Bigband Djazzkefet ook dit 
jaar weer “De Bigband Music Quiz”! Onze 
editie in 2020 werd helaas afgelast door 
de allereerste coronalockdown, maar nu 
houdt niets ons meer tegen. Dit jaar zal de quiz plaatsvinden 
op zaterdagavond 4 maart om 20.00 uur bij café Bij Bas te 
Wagenberg. 
In 3 verschillende vragenrondes komen alle muziekstijlen aan 
bod, van Frank Sinatra en de Eagles via The Rolling Stones en 
Pink Floyd tot Queen en Britney Spears. Bigband Djazzkefet zal 
zorgen voor de muzikale begeleiding. De beste muziekkenners 
van de avond maken ook nog 
eens kans op geweldige prijzen! 
Kortom, weet je samen met je 
familie of vrienden alles over 
muziek en durf jij de strijd aan 
met andere teams (maximaal 4 
personen)? Kom dan naar De 
Bigband Music Quiz! Kaarten 
zijn te koop bij Janssens Twee-
wielers in  Wagenberg voor 
€ 5,-  per persoon. Meer infor-
matie kunt u vinden op onze 
Facebookpagina en de website. 
Hopelijk tot dan!
Bigband Djazzkefet
Djazzkefet bestaat uit 18 muzikanten en treedt regelmatig op 
in de regio West-Brabant. Wij spelen een breed repertoire van 
jazz-, swing- tot popmuziek en zijn te boeken voor allerlei fees-
ten en evenementen. Onze zangeres is Manon Genet en de band 
staat onder leiding van Jan van den Brandt. Bent u benieuwd 
naar ons en wilt u meer van ons horen? Of speelt u trombone 
of piano en lijkt het u leuk om met ons te musiceren? Neem dan 
eens een kijkje op onze website www.djazzkefet.nl voor meer 
informatie. 

OPEN ROAD SESSIONS PRESENTEERT 
MERCY JOHN  

“Mercy John - de singer-song-
writer die samen met Danny 
Vera ‘Roller coaster’ schreef - 
laat met zijn laatste cd zien dat 
hij tot de beste Americana-ar-
tiesten in Nederland behoort”
Op donderdag 16 februari 
2023 ontvangen wij de uit Bra-
bant afkomstige singer-song-
writer gitarist Mercy John. Hij 
gooide hoge ogen met zijn 
eerste twee albums ‘This Ain’t 
New York’ en ‘Let It Go Easy’. 
Hij zal tijdens dit concert sa-
men met zijn toetsenist Kirsten 
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Boersma zijn nieuwe album ‘Nights on fire’ dat oktober 2022 
uit kwam presenteren. Mercy Johns songs klinken authentiek en 
geven je het gevoel dat hij echt iets te vertellen heeft.
Recensenten koppelen Mercy Johns naam aan die van Tom Pet-
ty, Ryan Adams en Bruce Springsteen. Niet de minsten, dus dat 
zegt wel wat. Hij wordt dan ook gezien als dé sensatie binnen 
de Americana-artiesten van Nederland. Na het uitbrengen van 
zijn debuutalbum ‘This Ain’t New York’ volgde een aantal festi-
valoptredens en een tour met JW Roy en Danny Vera, de man 
met wie hij samen ‘Roller Coaster’ schreef, de nummer 1 uit de 
Top 2000 van 2020. 
‘Nights on Fire’, zo luidt de titel van het nieuwe langverwachte 
derde studioalbum van Mercy John. Het nieuwe 11 nummers 
omvattende album schreef Mercy John in de covid-periode. Een 
tijd waarin ieders geduld op de proef werd gesteld, er steeds 

maar weer shows verplaatst werden en het succes van de me-
de-geschreven hit ‘Roller Coaster’ vooral op de radio te horen 
was en helaas niet live. Maar nu is het tijd voor iets anders, tijd 
om naar buiten te gaan: De nacht in. Om iets nieuws te ont-
dekken. Om het leven te vieren dat voor ons ligt, maar ook om 
het leven te vieren van diegenen die Mercy John helaas in het 
afgelopen jaar zijn ontvallen. Want de nacht is ondoorgrondelijk, 
opwindend en verraderlijk tegelijk. Zeker wanneer ze in vuur en 
vlam lijkt te staan.  
Informatie concert
Tickets kunt u online bestellen via www.openroadsessions.nl. 
Het concert begint om 20.30 uur, waarbij de zaal open zal zijn 
om 20.00 uur.

HERSENSTICHTING COLLECTEWEEK

Deze week gaan weer veel col-
lectanten op pad om geld op te 
halen voor de Hersenstichting. 
Met het geld dat wordt opge-

haald financieren wij belangrijk onderzoek en baanbrekende in-
novaties. Zo vinden we steeds meer oplossingen om de herse-
nen gezond te houden, beter te behandelen en mensen met een 
hersenaandoening 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 heeft 1 op de 4 mensen een hersenaandoening.  Hersen-
aandoeningen 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 herse-
naandoening zet je leven op z’n kop. En vroeg of laat raakt het 
ons allemaal. Help ons daarom om hersenen gezond te houden.

VRIJWILLIGERS  ‘GOEIE KOST!’ ONTVAN-
GEN  AANDENKEN  VAN MARIJKE

Zondag 15 januari vond de Nieuwjaars-
brunch plaats van de vrijwilligers van 
‘Goeie Kost!’. Een memorabel moment 
omdat het voor het eerst op de nieuwe 
locatie, Den Domp Lage Zwaluwe, 
plaatsvond. ‘Goeie Kost!’ bestaat inmid-

dels 7 jaar en heeft nu een hele eigen ruimte in dorpshuis Den 
Domp. 
Wekelijks zorgen 60 vrijwilligers per toerbeurt dat de bood-
schappen klaar staan. ‘Goeie Kost!’ is als stichting zonder 
winstoogmerk ontstaan vanuit de behoefte om duurzame pro-
ducten van lokale boeren te bundelen in onze blauwgroene ge-
meente. Het is vooral erg leuk vrijwilligerswerk. Op de vrijdag-
middagen, als men de boodschappen komt ophalen, is er tijd 
voor gezelligheid. 

VAN  ALLES  WAT

 

vervolg op bladzijde 19
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Met dank aan eerdere 
inzendingen van

Karin Verwijmeren, 
Jac Schets, 

Gonnie Schets.

WATERSNOODRAMP 
1 FEBRUARI 1953

70 JAAR GELEDEN
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Marijke Schelleman, bekend van Stichting Kunstweekend Drim-
melen, was jaren vrijwilliger en zat altijd klaar met thee en spe-
culaas op het uitgiftepunt in de Liniehof in Made. Ze heeft in 
haar nalatenschap een warm hart voor de vrijwilligers benoemd. 
De vrijwilligers ontvingen een schort met haar leus erop: ‘ex-
pect a miracle’. Het was een bijzonder moment om te proosten 
op de nieuwe locatie, het 7-jarig bestaan en de nagedachtenis 
aan Marijke. 
Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk of de produc-
ten: www.goeiekost.nl. 

ZOMERVERMAAK

Terwijl de meerderheid onzer 
dorpsgenoten zichzelf en anderen 
verraste met cadeaus van de enige 
Goedheiligman en zich daarna vol-
propte aan een overdadige Kerst-
dis en het Nieuwjaar in knalde 
met legaal en minder verantwoord 

vuurwerk, pijnigde een miniem groepje zich de hersenen om 
wederom een daverend programma voor Zomervermaak uit de 
hoge hoed te toveren.
En het belooft weer wat te worden
De wildste verwilderde ideeën vlogen over tafel. Een bezoek 
aan het Witte Huis, alleen werd niet duidelijk of dat in Washing-
ton was of bij de afslag Wagenberg. Ook werd Willemstad ge-
noemd en ook hier was verwarring of het op Curaçao lag of dat 
de vestingstad in ons aller Brabant bedoeld werd. Het mooiste 
voorstel behelsde het idee om te gaan protesteren op het Rode 
Plein in Moskou met gratis vervoer daarna naar Siberië. Reëler 
werd  het om te demonstreren op het pleintje voor het Abt 
onder toeziend oog der camera’s van Omroep Drimmelen en 
dat Poetin tijdens het zappen dat zou zien en zou denken: “Als 
Traaie tegen die oorlog is, dan stop ik er maar mee”. Wat zou 
Zomervermaak dan wereldwijde  publiciteit vergaren.
Maar laten we met beide benen op moeder aarde blij-
ven
Er zijn genoeg uitvoerbare Zomervermaakuitjes voorhanden. 
Zo wordt er in de wandelgangen gefluisterd met een fluister-
boot de Biesbosch te doorkruisen, al mag ik dat eigenlijk niet 
hardop zeggen, want het wordt slechts gefluisterd.
Vooralsnog liggen er 15 ideeën op tafel die in de zomervakantie 
gerealiseerd gaan worden. Veelal met eigen vervoer, enkele met 
onze vertrouwde bus. En er is ook weer volop te smikkelen en 
zelfs te smullen.
We proberen de prijzen wederom zo laag mogelijk te houden, 
want het leven is al duur genoeg om te overleven. 
Dan nog een gesmoorde noodkreet! 
Na 10 tropenjaren heeft onze oud-voorzitter Niek van Tienen 
de pijp aan Maarten, die Hans van Neienhuijsen  heet, gegeven. 
Deze heeft echter aangegeven het 1 jaar te willen doen. Dus 
volgend jaar zitten wij wederom met onze handen in het almaar 

dunner wordende haar. Vandaar dat wij op zoek zijn naar een 
aimabel persoon met wat overwicht -liefst weinig overgewicht- 
die makkelijk achteroverleunend taken verdeelt.  Dus ben je 
man of vrouw of genderneutraal en ben je tussen adolescent en 
94 jaar, aarzel niet om een VIP Traaienair te worden.
O ja, op www.zomervermaak.nl kun je nog van alles terugzien 
wat er de afgelopen jaren te doen is geweest en hoe jong en 
knap je vroeger was. Ook verschijnt daar binnenkort ons pro-
gramma voor 2023 en de inschrijvingsprocedure. Kijk en ver-
maak je.

‘BIJTJE ZOEM’ BIJ DE MINI-THEEK
Geniet van een mooi moment samen met je kind in de 
bibliotheek

Op woensdag 15 februari van 10.30 
tot 11.15 uur zijn kinderen tussen 0 en 
2 jaar, hun (groot)ouders of verzorgers 
van harte welkom bij Theek 5 Made. Het 

wordt een vrolijke en informatieve ochtend met als thema ‘Bijtje 
Zoem’! 
Ontdek hoe je met spelletjes, liedjes en boekjes plezier beleeft 
samen met je kind. We geven 
je allerlei leuke tips en je kunt 
ervaringen delen met ande-
re (groot)ouders en verzor-
gers. Maar vooral ook samen 
met je kind genieten van het 
prachtige boekje ‘Bijtje Zoem’. 
De Mini-Theek is in het bijzon-
der geschikt voor de allerjong-
ste kinderen die nog niet kun-
nen lopen. Loopt jouw kindje 
al? Kom dan een keer naar 
Voorleespret. Meer informatie 
hierover vind je op onze site of 
in de bibliotheek. 
De Mini-Theek is gratis. 
Aanmelden is i.v.m. een beperkt 
aantal plaatsen verplicht.  Meld je aan via   www.theek5.nl/activi
teiten of in de bibliotheek.
We zien je graag bij  Theek 5!

‘LICHT IN HET DUISTER’
Kom ook naar het Ontdeklab bij Theek 5 Made 

Ontdekken, onderzoe-
ken en proefjes doen, 
dat is Ontdeklab bij 
Theek 5 Made! Doe je 
mee?
Op woensdag 15 
februari van 13.30 - 
15.30 uur is er een su-

perleuk Ontdeklab in de bieb voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. 
Kom ook en maak een ‘vraag en antwoord spel’. Ga aan de slag 
met splitpennen en stroomdraad en maak een gesloten stroom-
kring. Bedenk zelf leuke vragen met het juiste antwoord. Laat 
het lampje branden bij het geven van het goede antwoord! Na 
afloop neem je jouw zelfgemaakte spel mee naar huis.
Het Ontdeklab is gratis en speciaal voor kinderen van 9 t/m 
12 jaar wonend in de gemeente Drimmelen. Aanmelden is i.v.m. 
een beperkt aantal plaatsen verplicht.   Meld je aan via www.
sjorssportief.nl.  We zien je graag bij Theek 5!
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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.
Willeke Alberti in De Wijngaerd

Op 17 januari jl. opende bur-
gemeester Boy Scholtze de 
feestmiddag in De Wijngaerd 
en kondigde aan dat  Wille-
ke Alberti ging optreden. Alle 
aanwezigen, maar ook de band 
en Willeke zelf, genoten volop. 
Het werd een  fantastische 

middag voor iedereen! Deze samenvatting is gemaakt om de 
bewoners nog een keer heerlijk te laten nagenieten via hun be-
leef-tv.  Wilt u het ook graag zien? Kijk dan naar onze uitzending, 
want het wordt niet gepubliceerd op onze social media kanalen.
Achter de schermen kerstuitzending jaren 50 Dorp

Tijdens de kerstdagen kon u 
kijken naar de kerstspecial van 
Omroep Drimmelen, die gro-
tendeels is opgenomen in het 
mooie ‘Ons Jaren 50 Dorp’ te 
Hooge Zwaluwe. Deze week 
bieden we u een kijkje achter 
de schermen van de opnames. 

Bijzondere hobby’s - Jan van Gijzel - deel 2
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. Deze week ziet 

u de 2e aflevering van dit tweeluik.
Drimmelense sport - Judovereniging Haragei

In onze nieuwe serie Drimme-
lense sport dit keer aandacht 
voor judovereniging Haragei 
Terheijden. Zij organiseerden 
het 500 puntentoernooi in De 
Cour in Terheijden. Niet alleen 
een judotoernooi, maar een 
echte judobeleving, zoals ze 

zelf aankondigden.  Tijdens het toernooi spraken we de trainers-
ploeg en een groot aantal deelnemers, die enthousiast vertellen 
over hun sport.
Over smaak valt………

Het muziekprogramma, waarin 
inwoners van onze gemeente 
vertellen over hun favoriete 
muziek. De presentatie wordt 
gedaan door Johan Marijnissen. 
Tijdens de uitzending worden 
ook muziekfragmenten ge-
toond. In deze uitzending zijn 

 

 
 

 Jaarlijks onderhoud van uw Remeha CV Ketel. 

               

Ook voor diverse andere merken cv ketels -  
warmwater apparatuur kunt u bij ons terecht voor 

storingen of onderhoud. 
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we te gast bij Max de Koning.
Afscheidsreceptie wethouder Lieke Schuitmaker

Op dinsdag 10 januari vond 
het afscheid plaats van wet-
houder Lieke Schuitmaker in 
het gemeentehuis in Made. Zij 
vertrok 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 loco-
burgemeester.
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. Tij-

dens de receptie werden het jubileumlogo en jaarprogramma 
feestelijk onthuld. Dit programma voorziet in verschillende acti-
viteiten en projecten die in de loop van dit jaar worden georga-
niseerd om vrijwilligers, cliënten en mantelzorgers extra in het 
zonnetje te zetten. Maar ook voor inwoners, netwerkpartners 
en gemeente Drimmelen worden speciale activiteiten georgani-
seerd om de Waarde van Welzijn nog eens goed te duiden.
Bijzondere hobby’s - Kruidenkenner Riek van Dongen

Voor onze serie ‘Bijzonde-
re 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 enthousi-

ast over en laat natuurlijk de kruiden in haar mooie tuin zien.
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.

DOE DE LEK CHECK  VAN  TEC

Terwijl onze windmolen op de Noord 
binnenkort onze eigen stroom naar Ter-
heijden stuurt, de eerste woningen in het 
dorp inmiddels verwarmd worden door 

het meest duurzame warmtenet van Nederland, werkt de ener-
giebesparingsgroep van TEC alweer aan een volgend project. 
Alle energie die we besparen hoeft immers niet opgewekt te 
worden. Een succesvol lopend project is “Doe de lek check”.  
We brengen luchtlekken en kieren van woningen in kaart en 
geven inzicht over mogelijke oplossingen om de tocht weg te 
nemen en zo energie te besparen en het comfort in de woning 
aanzienlijk te verbeteren.  
Ons team van deskundige vrijwilligers: Wally, Rinus, Frank, Mar-
cel, Fred, Frans en Johan, is meer dan een jaar geleden gestart 
met de eerste woningen. Vraag je buren, grote kans dat we er 
geweest zijn. Meer dan 10% van alle Traaise woningen heeft in-
middels al een lek check gehad. 
Hoe werkt een lek check?
We hangen een zogenaamd 
blowerdoorapparaat in de 
deuropening en we zuigen er 
lucht mee uit de woning. 
Door de onderdruk in de 
woning die dan ontstaat, 
stroomt koudere buitenlucht 
door alle kieren en gaten ver-
sneld de woning binnen. Met 
een infraroodcamera kunnen 
we die instroom van koude 
lucht gemakkelijk zichtbaar 
maken. In alle gevallen kijkt de 
bewoner zelf mee en ervaart 
zelf alle luchtlekken en kieren 
in het huis. En die zitten ook 
vaak op plaatsen waar je het niet zou verwachten. Met onze tips 
kan de bewoner zelf aan de slag om energie te besparen tot 
wel 15% bij de wat oudere huizen. Haast zonder uitzondering is 
iedereen waar we geweest zijn erg enthousiast. Het duurt maar 
een paar uurtjes, er gaat niets kapot en de infraroodcamera is 

genadeloos, geen lek wordt vergeten. 
Aanmelden kan nog steeds. Bezoek onze 
website  traaisenergiecollectief.nl, ga naar 
energiebesparing, bekijk het filmpje en 
meld je aan. Meedoen is gratis. Meld je 
niet aan als je daarvoor één goede reden 
kunt bedenken. 
De leden van de werkgroep Energiebe-
sparing zijn  Tessa van Reeven, Ghislaine 
van Berkom, Gerard Ramaekers, Ton Ver-
wijmeren, Danny van der Keur en Jack 

Flipsen.  Wil je met ons meedenken over energie besparen in 
Terheijden, heel graag. Bel één van ons of stuur een berichtje 
naar energiebesparing@traaisenergiecollectief.nl.

IN DE SCHIJNWERPERS: 
OMROEP DRIMMELEN

Iedere maand geeft het Vrijwilligers Informatiepunt extra aan-
dacht aan een organisatie waarin vrijwilligers uit de gemeente 

WWW.RONDOMDETOREN.NL

www.facebook.com/rondomdetoren
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Drimmelen actief zijn. 
Deze keer een gesprek met Marcel Raafs, vrijwil-
liger bij Omroep Drimmelen.
“Als vrijwilliger bij Omroep Drimmelen sta je midden 
in de gemeente Drimmelen.  Je ontmoet heel veel ver-
schillende mensen. Het maakt jouw wereld en jouw kijk op de wereld 
een stuk groter en breder”.
Wat is Omroep Drimmelen?
Omroep Drimmelen is de lokale omroep in de gemeente Drim-
melen. Een enthousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s 
voor radio, televisie en kabelkrant. Daarnaast publiceren wij ook 
nieuws en items op social media, zoals ons YouTube-kanaal en 
de Facebookpagina. De omroep beschikt over een eigen radio- 
en televisiestudio en mobiele apparatuur voor uitzendingen op 
locatie.
Onze slogan is ‘Omroep Drimmelen, altijd in de buurt’.  Wij zijn 
dan ook bijna overal te vinden waar er iets te doen is in Drim-
melen,  zegt Marcel. 
Wat doen vrijwilligers bij de omroep?
Bij de omroep zijn ongeveer 35 vrijwilligers actief.  Voor veel 
vrijwilligers is het vrijwilligerswerk een “uit de hand gelopen 
hobby”. De mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen zijn 
heel erg divers. Zo hebben we fotografen, omroepers, tekst-
schrijvers, cameramannen, regisseurs, editors, radiomakers en 
technici. Je kunt jezelf ook binnen de omroep verder ontwikke-
len op andere onderdelen. Dus ervaring is niet altijd nodig voor 
alle werkzaamheden. 

Wat maakt vrijwilliger zijn bij Omroep Drimmelen zo 
waardevol?
Het geeft heel veel voldoening om een bijdrage te leveren aan 
onze inwoners, om te laten zien wat er speelt in jouw eigen 
gemeente of dorp. Je blijft zelf daarmee erg goed op de hoogte. 
Je staat midden in de gemeenschap en je ontmoet heel veel 
verschillende mensen. Het maakt jouw wereld en jouw kijk op 
de wereld een stuk groter en breder. En je bent overal altijd 
welkom,  aldus Marcel. Daarnaast is er heel veel ruimte om eigen 
initiatieven te nemen. Een ideale mogelijkheid om jouw hobby 
toe te passen en zichtbaar te maken. 
Loop gewoon eens een keertje mee om de sfeer te proeven en 
te kijken of het iets voor je is,  zegt Marcel. 
Waar zijn jullie op dit moment naar op zoek?
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers die 
een bijdrage willen leveren aan de omroep. Maar op dit moment 
zijn we dringend op zoek naar een voorzitter en secretaris voor 
het bestuur.  Ook zoeken we voor de afdeling techniek een 
technicus. 
Wat zijn jouw mooiste herinneringen als vrijwilliger bij 
de omroep?
Te veel om op te noemen, zegt Marcel. Een hele mooie herinne-
ring heb ik aan de opnames van de Alpe d’HuZes vorig jaar.  We 
hebben op locatie deelnemers uit Drimmelen geïnterviewd en 

 

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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daarmee veel persoonlijke verhalen gehoord en vastgelegd. Een 
onvergetelijke ervaring. 
Meer weten of interesse?
Wil je meer weten over Omroep Drimmelen of over het doen 
van vrijwilligerswerk bij Omroep Drimmelen? Kijk dan op www.
omroepdrimmelen.nl.  Of loop gewoon een keertje mee! Neem 
dan even contact op met Marcel Raafs  (m.raafs@omroepdrim
melen.nl,  06 21427018).
De vacatures voor Omroep Drimmelen vind je ook op de vrij-
willigersvacaturebank www.vrijwilligerswerkdrimmelen.nl. 
Jouw organisatie ook in de schijnwerpers? 
Neem dan contact op met het Vrijwilligers Informatie Punt via 
vip@swodrimmelen.nl of  0162  451994.  
Of kijk op www.vrijwilligerswerkdrimmelen.nl. 

WORKSHOP MANTELZORG IN BALANS

Het Kennis en Steunpunt Mantelzorg verzorgt binnenkort een 
2-daagse workshop voor mantelzorgers inclusief gids “Klein 
geluk voor de mantelzorgers” van Maria Grijpma en Inge Jager.
In deze workshop leren wij mantelzorgers hoe ze zelf op een-
voudige manier kunnen zorgen voor momenten van rust, ont-
spanning en voor meer energie. 
We gaan samen aan de slag met oefeningen uit de gids die gevuld 
is met praktische tips en adviezen. Stap voor stap breng je zo 
Klein Geluk terug in je leven.

Datum 
16 maart 2023: inloop 09.45 uur / start 10.00 / einde 11.45 
uur en 6 april 2023: inloop 09.45 uur / start 10.00 / einde 
11.45 uur
Locatie
Vergaderruimte Het Vierendeel nr. 6, 1e verdieping (tegenover 
kantoor SWO,  lift is aanwezig) Deelname is kosteloos.
Aanmelden
Aanmelden is verplicht. Dit kan via info@swodrimmelen.nl  of  
0162  451894.

HALLO 2023,  EN  VOORAL EEN GEZOND 2023
St. Dorpsraad Wagenberg

Allereerst wil ik u allen,  en speciaal de inwoners van Wagen-
berg, een voorspoedig en vooral gezond 2023 toewensen. 
Veel agendapunten hebben we tijdens onze vergadering van 18 
januari jl. niet behandeld maar wel enkele belangrijke punten.

Elzenpark
Een steeds weer terugkerend agendapunt 
is de ontwikkelingen rondom het Elzen-
park ofwel het bouwproject Verlengde 
Elsakker. Helaas hebben wij vernomen dat 
er enkele bezwaarschriften zijn ingediend. 

Deze moeten juridisch worden afgehandeld alvorens er vervolg-
stappen kunnen worden gezet. Dit betekent opnieuw vertraging. 
De meeste gedupeerden van deze vertraging zijn de mensen 
die reikhalzend uitzien naar een nieuwe woning en naar kunnen 
blijven wonen op Wagenberg.  Wij blijven dit proces volgen. Wij 
blijven contact houden met de projectontwikkelaar en tevens 
uitvoerder en we hopen dat de verdere ontwikkeling snel op 
gang komt.
Naast Elzenpark zijn er inmiddels ook andere bouwinitiatieven 
binnen ons dorp zich aan het ontplooien. Dit betreft kleinscha-
lige appartementenbouw op inbreidingslocaties.
Dorpskern Wagenberg
De centrale kern van Wagenberg is het Van den Elsenplein en 
het hieraan gelegen Onder de Toren en Plexat. Het gemeente-
bestuur wil in 2023 een visie voor Wagenberg opstellen waarin 
deze plek een belangrijk onderwerp zal zijn. Naast deze plek 
zullen ook de andere voorzieningen binnen Wagenberg hierbij 
betrokken worden.
We willen als dorpsraad samen met de inwoners nadenken over 
deze toekomstvisie en met name de invulling van deze ruimte. 
Iedereen die wil meedenken over deze visie is van harte welkom 
om deze met ons te delen.
De kermis
We staken onze pogingen om alsnog de kermis terug te halen 
naar Wagenberg zeker niet. Ondanks dat de gemeente geen (fi-
nanciële) medewerking verleent gaan we op zoek naar andere 
mogelijkheden.  Er wordt geprobeerd om de kermis te combi-
neren met één of meerdere andere activiteiten om hiermee een 
groter bereik aan bezoekers te realiseren.
Onze werkgroep gaat daarover in overleg met andere vereni-
gingen binnen Wagenberg en met kermisexploitanten. Er zal 
ook gekeken worden of dit dan mogelijk een voorjaarskermis 
in plaats van een najaarskermis kan worden.  Of dat dit er nog 
inzit voor 2023 kunnen we nu nog niet zeggen, maar we houden 
u uiteraard op de hoogte.
Andere werkwijze St. Dorpsraad
Zoals eerder vermeld willen we als dorpsraad naar een andere 
werkwijze. Inmiddels is er een concept van de nieuwe werkwij-
ze opgesteld. Hierin hebben we de missie en de visie beschre-
ven die we als dorpsraad willen uitdragen. De wijze waarop 
we dit willen uitvoeren zal ook op een bredere manier gaan 
plaatsvinden, zodat we meer betrokkenheid van de inwoners 
en belanghebbenden van Wagenberg gaan inzetten. Het concept 
is besproken en wordt verder uitgewerkt. Wanneer dit gereed 
is zal dit tijdens een openbare jaarvergadering over een aantal 
maanden worden gepresenteerd.
Inmiddels gaat er al wel een groep aan de slag om op korte 
termijn de communicatie met de bewoners van Wagenberg te 
vergroten. Er zal meer gebruik worden gemaakt van de digi-
tale mogelijkheden: social media zoals Facebook, Instagram, 
WhatsApp-groepen en een vernieuwde website.
Wij houden u uiteraard op de hoogte en u gaat vanzelf merken 
wanneer deze mogelijkheden tot communicatie in de lucht zijn. 
Volgende vergadering
De volgende vergadering van St. Dorpsraad Wagenberg zal 
plaatsvinden op woensdag 8 maart 2023 en wordt gehouden 
in Plexat. We beginnen om 20.00 uur en iedereen is van harte 
welkom. 
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TONKE EQV - WINNAAR KAMPEERAUTO 
VAN HET JAAR 2023

Tonke
Tonke is opgericht door Maarten van 
Soest in 2005, en vernoemd naar zijn 
dochter die dat jaar is geboren.
Tonke is een succesverhaal, een uit de 
hand gelopen hobby, een jongensdroom. 
Van Soest maakte als student ooit een 
film voor de VPRO over Robert Opron, 

één van de invloedrijkste auto-ontwerpers van de 20ste eeuw. 
En nu is  Tonke één van de grootste camperbouwers van Neder-
land en levert aan klanten over de hele wereld. Gewoon door te 
luisteren naar klanten,  soms eigenwijs te zijn en hard te werken, 
ondanks tegenslagen hier en daar. 
EQV 
Tonke lanceerde afgelopen voorjaar de EQV, de eerste volledig 
elektrische camper met een bruikbare range van 360 km. Niet 
alleen populair onder 50+’ers, maar ook onder jongere stedelin-
gen. Zij gebruiken deze auto -naast bakfiets en racefiets- als hun 
‘weekend-get-away’ om de natuur op te zoeken in binnen- en 
buitenland. 

Deze laatste Tonke is ontworpen door Carole Baijings, één van 
Nederlands’ beste ontwerpers. Een journalist (Chris Weiss) 
schrijft over de nieuwste Tonke:  “The Tonke EQV  Touring easily 
takes the crown for smoothest, most refined electric camper 
van design to date”. 
Publiekslieveling 
De EQV is door het Nederlandse publiek uitverkozen tot ‘Kam-
peerauto van het jaar 2023’, een prijs die Tonke al twee keer 
eerder won met hun Tonke VAN (in 2016 en 2017). Bovendien 
won de Tonke EQV eind vorig jaar al de gerenommeerde Duit-
se ABC-award in de categorie ‘Duurzame mobiliteit’. En dan is 
Tonke ook nog hard op weg om, op bijzondere wijze, CO2 posi-
tief te worden in 2030. Meer informatie hierover volgt komend 
voorjaar.

BOUWEN, BOUWEN EN NOG EENS 
BOUWEN IN HEEL DRIMMELEN

Als je in onze gemeente wandelt of fietst, zie je op steeds meer 
locaties tekenen van woningbouw. 
In alle dorpen wordt gebouwd of opgeleverd en ook worden er 

grote plannen gemaakt.
In Made gaat het goed met Het Venster van Made (De Juin, Pin-
dafabriek c.q. de Kastanjelaan), de laatste 32 van de 95 woningen 
staan in de steigers. De Van Gilslaan met huurappartementen 
is opgeleverd en in Made Oost ligt het voorontwerp voor de 
volgende fase van 125 woningen ter inzage.

In Terheijden zijn de huizen achter Botzegge opgeleverd, de 
eerste huizen van De Weelde ook en het gaat rap met het 
E-veld, waar ruim 50 woningen komen met ook tiny houses. Het 
E-veld is overigens de eerste duurzame woonwijk van Drimme-
len.  Je ziet ook best wel wat huizen te koop staan of inmiddels 
als verkocht. 
In Wagenberg is de procedure voor de Elsakker bijna afge-
rond,  waarna bijna 90 woningen worden gebouwd.
Ook in Lage Zwaluwe wordt doorgebouwd in de Vlashoek 
en andere projecten.
Voor Hooge Zwaluwe was er op 19 januari jl. een opinieron-
de, waarin na een raadpleging van de hele bevolking 2 voor-
keurslocaties in beeld kwamen. Deze voorkeurslocaties voor de 
korte termijn zijn de Ruilverkavelingsweg en de Kerkdijk. De 
Lijst Harry Bakker luisterde naar de insprekers, die diverse op- 
en aanmerkingen maakten. Het zal niet makkelijk worden om 
aan ieders wensen te voldoen, maar uiteindelijk werd gekozen 
voor het bouwen van 75 woningen tot 2030. We denken aan 
de toekomst en willen functionele woningbouw voor onze in-
woners!
Ook zijn de locaties voor tijdelijke woningbouw bekendge-
maakt, zodat we vooruitlopend op definitieve woningen met 
flex-woningen snel kunnen bouwen voor doelgroepen (spoed-
zoekers, statushouders en starters). In iedere kern met rede-
lijk kleine projecten, meest aan de randen. Hierover volgen in 
februari weer bijeenkomsten, zodat ook Drimmelen aan haar 
verplichtingen kan voldoen.
Lijst Harry Bakker heeft zich altijd  hard gemaakt voor deze 
plannen en gelukkig heeft de gemeenteraad daarmee ingestemd.  
Vermeld dient te worden dat de inbreng van onze vroegere wet-
houder Stoop van grote invloed is geweest.
Ondertussen hebben we het hoge water weer overleefd en 
komt er misschien nog wat winter? Een ding is wel zeker: Car-
naval komt er weer aan en dat zal wel weer een feest worden. 
Met hopelijk goed weer! Want dat mag natuurlijk wel na twee 
jaar geen of haast geen carnaval.
Lijst Harry Bakker,  Ton  Verhoeve

POLITIEK

 3e fase bouwen “Venster” Made

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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PLEEGZORG EN HUIZENBOUW IN 
DRIMMELEN 
SAMEN Drimmelen wil een veilig thuis voor iedereen

Iedere mens heeft het recht om ergens 
te wonen. Daar werkt SAMEN Drimme-
len samen met de andere partijen in de 
gemeente hard aan. Alle mensen, van jong 
tot oud, alleen of samen, willen graag een 

dak boven het hoofd.
Kinderen hebben ook het recht om veilig op te groeien. Onlangs 
ging ik naar een bijeenkomst bij Vigere in Breda, een organisatie 
voor pleegzorg. Niet alle ouders zijn in staat om hun kind goed 
op te voeden. SAMEN willen we natuurlijk een goede begelei-
ding voor alle kinderen. Vigere zoekt pleegouders. Voor de kin-
deren worden dan geschikte vervangende ouders gezocht. Zo 
hebben al 632 kinderen vervangende ouders gekregen. 7% komt 
uit de gemeente Drimmelen!  Er zijn dus veel pleegouders no-
dig. Heb je interesse? Kijk dan eens naar de website van Vigere. 
Hier staat alles wat je moet weten. SAMEN Drimmelen hoopt 
iedereen te kunnen helpen!
En waar veel mensen willen wonen zijn ook veel huizen nodig. 
In onze gemeente is nu Hooge Zwaluwe aan de beurt. Waar 
kunnen huizen worden gebouwd? Hierover is al een informatie-
avond geweest en donderdag 19  januari kon je hierover in het 
gemeentehuis je mening geven. Samen met mensen die hierover 
mee wilden denken heeft het bureau ‘Ruimtemeesters’ in 2021 

en 2022 een aantal plaatsen 
bekeken waar huizen gebouwd 
kunnen gaan worden. Er werd 
bv gedacht aan de Zoutendijk, 
de Zwaluwse Weg, de grote 
Wiel, het voetbalveld en de Ju-
lianastraat. Maar er zijn 2 voor-
keurplaatsen uitgekomen: De 
Ruilverkavelingsweg, naast de 

Grijze Wijk, en de Kerkdijk, aan de zuidkant van Hooge Zwalu-
we (zie foto). Zijn we het hier in de gemeenteraad over eens? 
Donderdag luisterden we naar elkaars mening. Deze opinies 
worden door burgemeester en wethouders meegenomen en 
dan wordt er een beslissing genomen. SAMEN Drimmelen is 
benieuwd of iedereen het met elkaar eens is. En dan zo snel 
mogelijk gaan bouwen. Alle dorpen willen hun bewoners een 
thuis bieden! Wil je ook meedenken: samendrimmelen@gmail.
com.  Groeten, Kees

SAMEN DRIMMELEN  VOOR EEN GOEDE 
OMROEP EN  VOOR  VEILIGHEID
Kunnen we weer jaren bijtekenen?

Deze keer heel andere onderwerpen. Het bouwen gaat door, 
niet altijd naar onze zin, maar we moeten het toch SAMEN blij-
ven doen.
Omroep Drimmelen kent iedereen wel. 60% van jullie kijkt of 
luistert naar hun programma’s, gedragen door wel 40 vrijwilli-
gers. Maar het Commissariaat van de Media in Nederland moet 
een zendmachtiging afgeven. Om de vijf jaar wordt de omroep 
getoetst: Brengen zij nog informatie, cultuur en educatie? En 
daar moeten wij ons over uitspreken. Wat vinden jullie? Kijken 
of luisteren jullie wel eens? Zetten jullie wel eens wat op de 
kabelkrant? Want wist je dat iedereen hier iets op mag plaatsen?  
Ik vraag me af of we nog wel zonder Omroep Drimmelen kun-
nen: heerlijk vanuit de luie stoel alle gemeente-activiteiten vol-
gen. Ook iedere raadsvergadering wordt opgenomen en direct 

uitgezonden. Zou dat de reden 
zijn dat er zo weinig mensen 
hiervoor naar het gemeente-
huis komen? ‘Omroep Drim-
melen, altijd in de buurt’ is hun 
slogan. Ik denk dat ik wel weet 
wat ik stem op 2 februari. De 
eerste raadsvergadering die de 
nieuwe burgemeester voorzit. 
Kijkt allen!
Een ander onderwerp tijdens deze vergadering is een nieuw in-
tegraal veiligheidsbeleid.  Dit beleid moet om de drie jaar wor-
den bekeken en opnieuw worden vastgesteld. Het is een beleid 
dat samen met de gemeente Geertruidenberg wordt afgespro-
ken. Wij wonen SAMEN in de gemeente Drimmelen. Dit is ook 
een punt in het beleid:  we willen veilig, leefbaar en SAMEN 
wonen! In het nieuwe plan staat dat we werken aan het vergro-
ten van vertrouwen tussen de gemeentelijke organisaties en de 
burgers. SAMEN Drimmelen staat hier helemaal achter:  Wij zijn 
er om het iedereen naar de zin te maken. Alle raadsleden, col-
legeleden en ambtenaren zijn er voor alle inwoners. Niet altijd 
lukt dit. Maar trek aan de bel. Als je ergens overlast van onder-
vindt dan kun je bij de gemeente terecht, meldpunt, of je gaat 
naar ‘S@men, het loket voor meldingen voor uw leefomgeving’: 
www.meldingleefomgeving.samenmelding.nl. Wat een toevallig-
heid, want je kunt ook altijd terecht bij SAMEN Drimmelen: 
samendrimmelen@gmail.com.  Wij zijn er voor jullie. 
Kees

START ONTWIKKELING 125 WONINGEN 
IN MADE-OOST II

Goed nieuws voor wie in Made een huis 
zoekt en voor diegenen die naar Made willen 
verhuizen. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 10 januari 2023 beslo-
ten tot het opstarten van een bestemmings-
planprocedure. Het betreft het plangebied 
Made-Oost II, waar de gemeente 125 nieuwe 

woningen wil realiseren voor diverse doelgroepen. Harry Bak-
ker zegt hierover dat “de ambitie van de gemeente Drimmelen 
om een impuls te kunnen geven aan de woningbouw weer een 
stap dichterbij is gekomen”. De locatie ligt hemelsbreed niet ver 
van het centrum van Made. De verwachting is dat deze wonin-
gen zeer gewild zullen zijn bij onze eigen inwoners.
De beoogde woningen worden klimaatadaptief, natuurinclusief 
en aardgasvrij gebouwd.
Volgens wethouder Bakker is het mooi dat er in het plan een 
grote diversiteit aan woningbouw zit, waarbij vele woningen in 
het groen komen te staan. 
Bouwen voor iedereen
In het plangebied Made-Oost II wordt gemengd gebouwd. Er 
komen sociale huurwoningen en koopwoningen in diverse 
prijscategorieën. De huurwoningen worden gebouwd voor wo-
ningstichting Woonvizier. De koopwoningen zijn van het type 
rijwoning en twee-onder-een-kapwoning. Voor meerdere doel-
groepen en in meerdere prijsklassen. Voor het eerst wordt een 
wijk gerealiseerd waarbij het accent niet ligt op het bouwen van 
dure woningen.
Op verzoek van Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. zal het 
aangrenzende gebied tussen de Egstraat, Zandstraat, Voorstraat 

GEMEENTE
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en de verlengde Ploegstraat nu ook tot woongebied worden 
getransformeerd. Om die reden heet het verdere plangebied 
Made-Oost II. In dit kader heeft het college van B&W op 10 
januari 2023 besloten tot het opstarten van een bestemmings-
planprocedure. 
Bestemmingsplanprocedure
Het gebied heeft nu nog een agrarische bestemming en zal wor-
den getransformeerd naar een bestemming Wonen. Een voor-
ontwerp bestemmingsplan wordt binnenkort vrijgegeven voor 
het wettelijke vooroverleg en inspraak met de bevolking. De 
ontwikkelaar zal medio februari 2023 zelf met de omgeving de 
omgevingsdialoog aangaan. Sinds 27 januari 2023 ligt het plan 
ter inzage. Op basis van de inspraakreacties zal het college een 
besluit nemen. 
Het voorontwerp bestemmingsplan is in te zien via www.ruimte
lijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op made-oost, dan verschijnt 
het ontwerp direct.

AANSLAG LEGEN  AFVALCONTAINERS 
2021 KOMT DEZE WEEK

De gemeente Drimmelen verstuurt in de komende dagen de 
belastingaanslag voor het legen van de afvalcontainers over het 
jaar 2021. Ook mensen die met hun afvalpas afval aanbieden 
ontvangen een aanslag. Door administratieve fouten is die aan-
slag over 2021 slechts voor een beperkt deel van de ledigingen 
verstuurd met de WOZ-aanslag 2022. Nu gebeurt dit alsnog 
voor de overige ledigingen. 

In de meeste gevallen betreft het een bedrag van minder dan 
€ 40,-, in sommige gevallen gaat het om een bedrag van meer 
dan € 100,-. 
Eind februari ontvangen alle inwoners hun WOZ-aanslag 2023 
met de aanslag voor de ledigingen van de afvalcontainer van 
2022 en het gebruik van de afvalpas in dat jaar. 
Vragen? Bel TOG Nederland
Wie vragen heeft over de aanslag kan bellen met  TOG Neder-
land via telefoonnummer 0413  745111 of mailen naar drimme
len@tog.nl.  Gespreid betalen is mogelijk voor wie dat op prijs 
stelt, ook kan men bezwaar maken. Op het aanslagbiljet staat 
hoe dat moet. 
Rekening na afloop
Drimmelen hanteert het Diftar-systeem dat inhoudt dat er geen 
vast tarief is voor de inzameling van GFT- en restafval. Je be-
taalt voor iedere lediging van de afvalcontainer. De container 
wordt gescand bij een lediging en inwoners krijgen de rekening 
voor het aantal geledigde containers na afloop van het kalen-
derjaar. Op de achterkant van de aanslag staan de data van de 
ledigingen. Deze aanslag komt normaal gesproken samen met de 
WOZ-aanslag, de (vaste) afvalstoffenheffing en de rioolheffing. 
Lastig
“Vorig jaar is dit dus fout gegaan waardoor veel huishoudens nu 
een onverwachte rekening in de bus krijgen in deze dure tijden”, 
zegt wethouder Harry Bakker. “En dat vind ik heel vervelend. 
Het was natuurlijk overzichtelijker en handiger geweest als dit 
vorig jaar meteen met de andere gemeentelijke belastingen was 
verlopen. Wie graag een betalingsregeling wil, kan die afspreken 
via  TOG Nederland.” 
TOG Nederland voert de heffings- en invorderingswerkzaam-
heden uit voor de gemeente Drimmelen.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
GOO
Vorige week bracht burgemeester Scholtze 
samen met een delegatie van de gemeente-
raad een bezoek aan de Gemeentelijke Op-
vang Oekraïne (GOO). Ze kregen een rond-
leiding en spraken met verschillende mede-
werkers. Daarna ging het hele gezelschap  in 
gesprek met enkele vluchtelingen. Sommigen 
speelden zelfs een spelletje met ze of dronken een kopje koffie. 

Buitengewoon
genieten!

Meerberg 10 - Oosterhout NB
www.dekleineabtshoeve.nl

06-43275110

Eetcafé
check 

dekleineabtshoeve.nl
voor actuele

openingstijden

Camping
365

dagen per
jaar open

kom lekker 
steengrillen
alleen op reservering
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Anita Dudok                             Cor Franken                             Susan de Smit                            Elly Bloemendaal
                          Frans Snoeren                         Tonny van Geel                         Shu-kwan Man                         Toos van Boxsel

Mark van der 
Zouwen maakte 
mooie foto’s van 
het hoge water.
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          Café de Hermonie 
Carnaval 2023!  

 

Vrijdag: ‘T opwermkonsert 
’S middags opstarten en méé dun kinderen feesten!  

’S Avonds het mooiste opwerkonsert méé kei goeie, leutige  blaoskapellen 
  

Zaterdag:  
In de middag kijken naar dun kinderoptocht, méé veel chips  

’S avonds diverse blaoskappelen en een geweldige DJ  
 

Zondag: Tis wir Zo’ndag 
’S morgens wakker worden en bier drinken in de Hermonie 

’S middags Bekijken we dun optocht langs ut café, méé dun borrelbar  
en mooie muziek 

’S avonds Kapellen festival georganiseerd door Kiele Kiele 
 

Maandag: 
Familiedag éénieder welkom voor de familiedag van jong tot oud met 
ballonnen, serpentines, bier, grote zakken chips en diverse artiesten.  

  

Dinsdag: Deutsche Bierfest Spielen 
vanaf 13:00 uur inschrijven, voor iedereen mit vielen spaβ 

vur iedere stoere man/vrouw pullen bier! En een ultieme uitdaging!   
Und das beste Holzhäffer bekommt einen schönen preis! 

   
 

Gin gemekker, ook in café de Hermonie 
ken ’t nog gekker! 
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Het werd door zowel de vluchtelingen als medewerkers en het 
bezoek ervaren als een fijn informeel bezoek. Op deze manier 
hebben de gemeenteraadsleden zich een goed beeld kunnen 
vormen van het reilen en zeilen en de sfeer in de GOO. 
(foto: Gerard van Vugt)

De Gemeentelijke Opvang Oekraïne biedt nu onderdak aan 130 
vluchtelingen. Inmiddels heeft een twintigtal werk gevonden bij 
diverse bedrijven in de regio. 
Nu de instroom van nieuwe mensen veel minder is en de bewo-
ners van de boot hun draai hebben gevonden, is er ook meer 
vraag naar activiteiten. Enkele enthousiaste vrijwilligers geven 
Nederlandse les. In vier groepen leren ze de vluchtelingen de 
basis van onze taal.  Vanuit de vrijwilligers is het aanbod geko-
men om met de bewoners te gaan wandelen. Tijdens wande-
lingen komen vaak mooie gesprekken op gang en ze leren de 
omgeving kennen. Ook gaan we aan de slag met het aanbieden 
van sportactiviteiten. 
De Gemeentelijke Opvang Oekraïne is nu bijna twee maanden 
open en onze gasten zijn zeer tevreden. Zonder de vrijwilligers 
en iedereen die, op welke wijze dan ook, een steentje heeft bij-
gedragen, hadden we dit niet kunnen realiseren.
Jaarlijkse reiniging en inspectie van het riool

De gemeente Drimmelen heeft 
ongeveer 150 km riolering. Er 
wordt jaarlijks een gedeelte ge-
reinigd en geïnspecteerd. Dit 
vindt plaats in de maanden janu-
ari tot en met maart, afhankelijk 
van de duur van de werkzaam-

heden.  Het inspectiebedrijf verwacht binnenkort te kunnen be-
ginnen en denkt ongeveer twee weken nodig te hebben.   Kijk 
voor meer informatie op drimmelen.nl/nieuwsoverzicht.
Wat vindt u? Meedenken over Drimmelen! 
Wat vindt u belangrijk voor uw buurt, dorp of regio?  Voor nu en 
de toekomst? U weet als geen ander wat nodig is! 
De gemeente Drimmelen vindt het belangrijk om inwoners, 
ondernemers en organisaties tijdig te betrekken bij het maken 
van plannen. Daar worden de plannen, en daarmee uw woon-
omgeving, beter van. Maar hoe kunnen wij dat het beste doen? 
Laat het ons weten! Een link naar de enquête vindt u op www.
wijzijndrimmelen.nl.

Groenvoorzieningen in Drimmelen 
MidZuid beheert en onderhoudt de groenvoorzieningen in o.a. 
de gemeente Drimmelen. Samen met de inwoners van de ge-
meente wordt het leefgebied goed in de gaten gehouden. Is een 
perk verouderd of groeit het onkruid te 
hard? Dan kan de inwoner hier een mel-
ding van maken bij de groenvoorziening 
van MidZuid. De melding wordt vervol-
gens besproken met de melder en de be-
woners die in de omgeving wonen. 
Alleen al in het najaar van 2022 zijn er in het totaal 20 mel-
dingen door inwoners ingestuurd en uitgevoerd. De meldingen 
kwamen uit verschillende straten in Terheijden, Hooge Zwalu-
we, Lage Zwaluwe, Made en Wagenberg. Een mooie samenwer-
king tussen inwoners van de gemeente Drimmelen en MidZuid! 
Heeft u een vraag of suggestie voor de groenvoorzieningen in 
de wijk waar u woont of werkt? Deel het met het Groenteam 
van MidZuid via https://drimmelen.midzuid.nl.
BEKENDMAKINGEN
Hier leest u een samenvatting van alle bekendmakingen. De vol-
ledige bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl. Als u op de 
hoogte wilt blijven van alle officiële bekendmakingen en kennis-
gevingen in uw buurt kunt u zich abonneren op de e-mailservice 
van Overheid.nl. Kijk voor meer informatie op www.drimmelen.
nl/bekendmakingen.  
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Schepenhof 20: Plaatsen zonnepanelen Rijksmonu-
ment. 
Terheijden, tegenover Laakdijk 8: Plaatsen (t/m 1-1-2024) bouw-
bord voor project ‘Verbetering Regionale Keringen Mark-Din-
tel-Vliet (MDV)’.
Terheijden, voor Bredaseweg 32: Tijdelijk plaatsen (t/m 1-1-
2024) bouwbord voor project ‘Verbetering Regionale Keringen 
Mark-Dintel-Vliet (MDV)’.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Molenstraat 54: Kap populier in achtertuin met her-
plantplicht.
Wagenberg, Onder de Toren 1: Bouwen nieuwe entreetoegang.
Wagenberg,  Vlasselt 42: Bouwen berging.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide pro-
cedure
Terheijden, tegenover Bredaseweg 53: Nieuw bouwen kantoor.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING  VOOR 
JAN HOONDERT 

Woensdag 18 januari heeft de heer Hoondert uit Terheijden 
een Koninklijke Onderscheiding ontvangen van burgemeester 
Scholtze. De uitreiking 
vond plaats in besloten 
kring.
Vrijwilligerswerk in 
Terheijden
De heer Hoondert was 
werkzaam bij de voor-
malige gemeente Terhe-
ijden tot zijn pensione-
ring in 1997. De heer 
Hoondert is al bijna 37 
jaar een actieve vrijwil-
liger in Terheijden. Hij 
startte in 1986 als voor-
zitter van de parochie 
H. Antonius Abt. Dit 
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deed hij tot 1999. Sinds 1994 is hij penningmeester van de Stich-
ting Heen en Weer. Deze stichting exploiteert het voetveer van 
het Markpontje in Terheijden. Zijn werkzaamheden zijn onder 
andere het werven van nieuwe schippers en sponsors, onder-
houden van contacten. Daarnaast fungeert hij als invalschipper. 
Sinds 1997 is de heer Hoondert chauffeur bij de Zonnebloem.  
Tot slot is hij van 2004 tot 2020 maaltijdbezorger geweest bij 
Tafeltje Dekje.
De heer Hoondert mag zich vanaf nu lid noemen in de Orde 
van Oranje-Nassau.

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

In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact 
opnemen met tel.  06  10490088 (nieuw)
VIERINGEN DOOR DE WEEK EN IN HET WEEKEND
Zaterdag 4 februari 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorgan-
ger:  pastoor R. van Bronswijk Cantor:  dhr. H.  Vergouwen.
Zaterdag 11 februari 19.00 uur: Eucharistieviering. extra 
collecte: Focus on Education.  Voorganger: pastoor R. van Brons-
wijk. Koor: Drie-Koren. o.l.v. dhr. J. Terpstra. Orgel: dhr. J. Hor-
bach.
MEDEDELINGEN
Openingstijden parochiekantoor 
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 te Terheijden is 
geopend op vrijdagochtend van  9.30 tot 12.00 uur, tel. 076 
5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel,  huwe-
lijk, 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?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw,  verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. weten 
aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden tel. 
076  5931216 of via e-mailadres terheijden@naardekerk.nl.  
U bent van harte welkom.

EEN TEKEN VAN HOOP!

Steeds vaker hoor je mensen zeggen, dat ze moedeloos worden 
van alle negatieve dingen die om hen heen gebeuren. Het lukt 
vaak niet meer om los te komen van al wat we horen en zien. 
Het verlamt ons en maakt passief:  “Er verandert toch niets…”
Als christenen mogen we toch niet bij de pakken neer gaan 
zitten. 
Wij geloven en dat moet ons toch hoop en uitzicht geven. Jezus 
zegt ons:  “Ook al zie je veel negatiefs om je heen gebeuren, er 

is nog zoveel, dat je niet ziet maar dat juist heel erg goed is”. 
Een aantal weken terug was ik met een bepaalde regelmaat in 
het ziekenhuis en het was verrassend om te zien en te ervaren 
met hoeveel liefde verpleegkundigen hun werk deden, ondanks 
de hoge werkdruk, alle tekorten en beperkingen waarmee zij 
worden geconfronteerd. We willen en moeten zoveel maar toch 
is het goed om af en toe eens bewust stil te staan bij onze 
mooie momenten, verlangens en wensen.
Hierdoor kwam ik op het idee om in samenwerking met basis-
school  De Elsenhof leerlingen uit groep 8 een wens te laten in-
vullen. Hoe zien onze jongeren hun omgeving, de samenleving en 
hun eigen toekomst? Wellicht kunnen we nog iets van hen leren? 
Deze wensen hebben we in de gezinsviering met Kerstmis in 
een doorzichtige kerstbal opgehangen in de prachtig versierde 
kerstboom op het priesterkoor van de kerk. Enkele leerlingen 
hebben hun wensen voorgelezen.  Het was verrassend om te 
horen wat de wensen van deze jongeren zijn.  Graag wil ik en-
kele wensen met u delen:  “Ik wens dat iedereen de verwarming 
weer aan kan zetten en dat de gasprijzen niet duur zijn.” 
“Ik wil graag dat het vrede is op aarde en dat iedereen in vrede 
kan leven.”  “Ik vind dat het niet gaat om hoeveel geld iedereen 
heeft maar dat iedereen gelukkig is.”  “Ik wens dat iedereen met 
kanker zijn leven later normaal en gelukkig kan leven.”
Dit zijn toch prachtige wensen die beslist bijdragen aan een zin-
volle en vreedzame samenleving. We mogen terecht trots op 
onze jongeren zijn. Dit is voor ons wellicht toch een aanwijzing 
om positief te blijven en open te staan voor de mooie momen-
ten in ons leven. 
Een teken van HOOP!
Giny van der Korput,  pastoraal werkende

FANFARE  CONCORDIA BESTAAT 100 JAAR 
en organiseert reünie voor oud-leden

Op 17 maart 2023 bestaat Fanfare Concor-
dia in Hooge Zwaluwe 100 jaar! Daarom 
staat het hele jaar 2023 in het teken van 
allerlei festiviteiten en bijzondere concer-
ten. Het feestjaar wordt geopend met een 
receptie, reünie en feest voor leden, geno-
digden en oud-leden van drumband en fan-
fare op zaterdag 18 maart  in gebouw 
Concordia aan de Raadhuisstraat te Hooge 

Zwaluwe.
Vanaf 15.30 uur tot 18.00 uur is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en herinneringen op te halen onder het genot van 
een hapje en drankje. Daarnaast geeft de fanfare een klein con-
cert met een aantal favoriete muziekstukken van de afgelopen 
100 jaar. Rond de klok van 18.00 uur is er de mogelijkheid om 
een hapje mee te eten. Dit is saté met stokbrood of nasi of 
vegetarische balletjes met stokbrood of vegetarische nasi. (De 
kosten bedragen hiervoor € 15,- incl. 2 drankjes.) Na het eten 
is er eveneens een gezellig samenzijn en gaan de voetjes van de 
vloer op de feestavond met een DJ.
We zouden het leuk vinden om hier zoveel mogelijk oud-leden 
bij te hebben! Gezien de ruimte hebben we een maximaal aantal 
personen die in de zaal mogen, dus meld je aan vóór 15 februari. 
Helaas zijn er de afgelopen 100 jaar gegevens verloren gegaan. 
We hebben niet meer alle juiste gegevens van alle oud-leden 
onder andere door verhuizing. Ben je of ken je iemand die bij 
Concordia heeft gespeeld, maar deze uitnodiging niet heeft ont-
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vangen? Dan kun je dit artikel als uitnodiging beschouwen! 
Wil je je aanmelden, meer informatie of heb je nog een leuk of 
bijzonder verhaal, anekdote uit het verleden of misschien mooie 
of bijzondere foto’s? Neem dan contact op via het e-mailadres: 
eeuwfeest@concordiahz.nl. 

POPPY’S ZET DEUREN  WIJD OPEN
voor gezinnen die geraakt zijn door kanker  

Wereldkankerdag op 4 februari staat 
bij Noord-Brabantse centra voor le-
ven met en na kanker in het teken van 
kanker en gezin.

Kanker & Gezin 
Wat gebeurt er als iemand in het gezin kanker krijgt? Zo’n di-
agnose heeft een grote impact op alle gezinsleden. De wereld 
draait door, maar binnen het gezin lijkt het leven stil te staan. 
Naast zorgen over het medisch behandeltraject, en wat het ef-
fect hiervan zal zijn, komen er ook allerlei emoties los. Pijn en 
verdriet, angst en onzekerheid, emoties die elk gezinslid op ei-
gen wijze verwerkt. Niet iedereen kan verwoorden wat zich van 
binnen afspeelt. Dit geldt zeker ook voor kinderen en jongeren 
binnen het gezin. Om te voorkomen dat er hierdoor problemen 
ontstaan, is het belangrijk dat er hulp en ondersteuning wordt 

geboden. 
Psychosociale on-
dersteuning 
Hoe fijn is het dan om 
te weten dat er cen-
tra voor leven met en 
na kanker zijn, zoals 
Poppy’s in de Amer- 
en Dongestreek, 
die ondersteuning 
bieden. Of het nu een 
ouder, kind, tiener of 
een andere naaste is, 
iedereen is welkom 
voor informatie, een 
kopje koffie/thee of 
deelname aan een van 
de activiteiten waarbij 
contact met lotge-
noten centraal staat. 

Soms is er geen behoefte aan een gesprek omdat woorden niet 
altijd te vinden zijn. Dit komt vaak voor bij kinderen en jongeren. 
Poppy’s heeft extra aandacht voor deze kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen en organiseert speciaal voor hen bokslessen. 
Wereldkankerdag  
Op 4 februari is het Wereldkankerdag. Deze dag wordt er we-
reldwijd stilgestaan bij de impact van kanker.  Dit jaar is er bij-
zondere aandacht voor het thema ‘Kanker raakt iedereen. Jou 
dus ook’.  Verschillende (zorg)instellingen zetten op Wereldkan-
kerdag hun deuren open om te laten zien wat ze doen en voor 
wie ze er zijn. Ook Poppy’s houdt een open dag voor iedereen 
die leeft met of na kanker: kinderen, jongeren, (jong)volwasse-
nen, naasten en nabestaanden.  
Boksclinic 
Op zaterdag 4 februari zijn naast alle belangstellenden voor-
al gezinnen van harte welkom om een kijkje te nemen in ons 
centrum aan de Mathildastraat 69 in Oosterhout. Daarnaast 
organiseren we bij onze partner in bewegen, Willemsen Sport, 
een boksclinic voor gezinnen. Deze vindt plaats bij Willem-
sen Sport aan de Van Duivenvoordestraat 1A in Oosterhout en 

start om 14.30 uur. Deelname is gratis maar graag sportkleding 
meebrengen.  
Op woensdagmiddag 1 maart starten we met een serie van 
8 bokslessen voor kinderen en jongeren die direct of indirect 
geraakt zijn door kanker. Deze bokslessen zijn gratis en worden 
aangeboden door Poppy’s en Willemsen Sport in Oosterhout. 
Aanmelden kan per mail: info@inloophuispoppys.nl. 
Over Poppy’s  
Kanker zet het leven behoorlijk op zijn kop. En dan is het prettig 
om een plek te hebben waar je naartoe kunt gaan. Poppy’s is 
een centrum voor leven met en na kanker en ondersteunt bij 
het hervinden en versterken van de kwaliteit van leven; tijdens 
en na de ziekte. Of je nu zelf getroffen bent door kanker of als 
naaste of nabestaande betrokken bent, onze deur staat voor je 
open.  Wees welkom.   
Poppy’s organiseert activiteiten gericht op informatie, ontmoe-
ting, ontspanning, beweging, creativiteit en ondersteuning. In ons 
centrum aan de Mathildastraat 69 in Oosterhout zijn mensen 
uit de hele Amer- en Dongestreek welkom, zie  www.inloophuis
poppys.nl.   

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.

Zoals (bijna) overal is er ook bij Spotta een flink 
tekort aan personeel en dus ook aan bezorgers.

RdT kan niet elke bezorgklacht oplossen, maar we 
kunnen wel exemplaren nabezorgen als u dat wil.
Daarom: heel graag melden als u geen RdT in de 

brievenbus heeft gekregen.
Zo kunnen wij achterhalen waar het mis gaat.

Wij houden graag een vinger aan de pols!



Een sperwer in de vijver bij Ton Buijs


