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CARNAVAL IN  TRAAIE

TCV De Schraansers: Informatie 
voor het carnavalsweekend! 
Aanstaand weekend is het carnaval en er 
zijn weer volop carnavalsactiviteiten in 
het dorp; sluit gerust aan, doe mee, meld 
je aan, zorg dat je er bij bent! Alle infor-
matie staat natuurlijk in de carnavalskrant. 
Mocht je die niet meer hebben, dan volgt 

hier in het kort 
het programma. 
Let vooral op de 
vele jeugdactivi-
teiten, die hebben 
we speciaal voor 
alle Traaise kinde-
ren nog eens ex-
tra benoemd! 
In deze Rondom 
de Toren vind je 
2 programma’s: 
Het algemene 
programma van 
dit weekend én 
het speciale ‘niet 
te missen’ jeugd-
programma! 
Tevens volgt hier 
nog wat laatste 
informatie die 
je zeker niet wil 
missen! 
TCV De Schraansers: Gin gemekker, 
Sleuteloverdracht en Snotpinnekusbal
Zaterdag 18 februari komt onze burgemeester Boy Scholtze de 
sleutel overdragen aan Prins Wollie en Prins Hazie. In de grote 
zaal in De Cour zal Wouter (je weet wel, diegene die Sinter-
klaas ook binnenhaalt) samen met ons de burgemeester ont-
vangen. Wil jij ook weten of dat goed afloopt? Zal onze nieuwe 
burgemeester de sleutel wel willen afstaan om 4 dagen te gaan 
feesten? Rond 10.30 uur is de sleuteloverdracht, het Snotpinne-
kusbal begint om 10.00 uur. Dus alle tijd om alvast te feesten, 
polonaise te lopen en ranja te drinken! 
Kinderoptocht, zaterdag 
Zaterdag 18 februari trekt de kinderoptocht door Traaie. Hier-
onder de deelnemers en de opstelling. 

CARNAVAL

Nr Vereniging Motto 
 Muziekwagen   
 De Jeugdraad met Prins Hazie dun 1e   
 De Grote Raad met Prins Wollie dun 1e   
B1 CV de rubberen badeentjes ‘Geen gekwoak, sla ons gauw aan d’n hoak’  
B2 Rainbow glitter girls Gin gemekker we draaie lekker 
B3 CV op ut randje Gin gemekker de ridders vroeger waren pas 

gek(ker) 
C1 CV de draokskes Iets met geiten 
C2 CV de Stuiterballen De prins en de elf geitjes 
C3 CV de Badraven Ut ken nog gekker, meej dees 

aandachtrekker(s) 
C4 CV Hupsakee Gin gemekker in os circus ken ’t nog gekker 
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We stellen op om 14 uur (Lageweg) en we vertrekken om 14.30 
uur. De route staat in de carnavalskrant; we hopen dat vele car-
navalsvierders komen kijken! 
Grote Optocht, zondag
Zondag 19 februari trekt de optocht door Traaie. We stellen op 
om 12.30 uur (Ruitersvaartseweg) en we vertrekken om 13.00 
uur. De route staat in de carnavalskrant; we hopen dat vele car-
navalsvierders komen kijken! Hieronder de deelnemers en de 
opstelling. 

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! Carna-
val kan natuurlijk 
alleen met hulp van 
veel vrijwilligers; we 
kunnen altijd nieuwe 
vrijwilligers gebrui-
ken. Spreek ons aan 
of stuur een bericht 
naar info@schraan-
sers.nl. Ook als je 
andere vragen hebt 
of lid wil worden van 
deze geweldige club, 
spreek ons dan ge-
rust aan of stuur een 
berichtje!
Alaaf! TCV De 
Schraansers 

zaterdag

zondag

maandag

dinsdag

 Gratis schminken, hossen en ballonnenpret

Gratis schminken, hossen en ballonnenpret

Gratis schminken en ballonnenpret.
om 15.00 minidisco met micky + een stempelkaart voor maar 2 

munten, met:
ijsje

2x ranja
chips

masker kleuren
eierkoek versieren

stempelkaart vol? zet je naam erop, lever het in en misschien 
heb je prijs!

Gratis schminken, hossen en ballonnenpret

Carnaval 2023
in de gouwe kids middag

elke middag vanaf 13.00 in de zaal

Nr Vereniging Motto 
 Prinsenwagen  Met grote raad en de jeugdraad!  
 Winnaars kinderoptocht  
B1 CV stekkers en snoeren De kop is er af 
A1 Dun Goldband Gin gemekker, ’t orkest mej zun tweeën das lekker 
A2 CV de vliegende hertjes Gin gemekker, de toekomst ken nog gekker 
A3 CV goed gemutst Na 3 jaar zijn wai wir opgebloeid 
A4 CV niet te wijnig CV niet te wijnig maakt het te b(l)ond 
B2 CV op ut gemakskûh Gin gemekker, Wai reppu lekker 
B3 CV ketel Zei wil nie in dur een(d)tje 
B4 CV de lollebollekes CV de lollebollekes zeurt d’un optocht deur 
B5 CV de landrovers Wij zijn van de kaart 
B6 CV de dolle divaas De dolle divaas, ge mot er mar opkomme 
B7 CV de lassers Gin gemekker, ’t ken nog gekker, wai gaan 

helemaal uit onze stekker 
B8 Vrouwkes fijnfistjenie Wai hebbe un goed lopende tent 
B9 CV uitgeteld CV uitgeteld brengt spanning 
B10 CV nie zo nauw Gin gemekker, ’n ei of ’n stekker 
B11 CV toedeloe De prins is in goeie aarde gevallen! 
C1 BC de pilzenkroakers Superman strijd 
C2 CV pluchen ber  
C3 CV de ouwe paters Gin gemekker, spuiten is lekker 
C4 CV ut wur wel wa Gin gemekker, gas op die trekker 
D1 CV de braoipotte Gin gemekker, wai kenne niet veul gekker!! 
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CARNAVAL IN ERPELROOIERSLAND

In Erpelrooiersland hoef je je geen moment 
te vervelen de komende carnaval. Alle dagen 
feest voor jong en oud en dit is het program-
ma van CS De Erpelrooiers:
Vrijdag 17 februari
10.00 Carnavalsmorgen op basisschool 
             De Elsenhof
14.00 Carnavalsmiddag voor de senioren 
in Plexat
19.30 Opwarmen carnaval in café Bij Bas
20.00 Opening carnaval 2023 bij BAR13
22.00 Uitreiking burgemeesterspenning in BAR13
Zaterdag 18 februari
12.30  Opstellen kinder-
optocht op de parkeer-
plaats VCW
12.50 V o o r s t e l l e n 
Jeugdraad
13.00 Vertrek kinderop-
tocht
14.30 Will Games voor de kids in de sporthal
16.00 Prijsuitreiking Will Games bij BAR13
16.30 Prijsuitreiking kinderoptocht bij BAR13
19.00 Kinderdisco voor kinderen van 8 t/m 13 jaar bij VCW
Zondag 19 februari
9.30  Carnavalsmis in de Gummaruskerk georganiseerd door 

Hofkapel de Leutband en uitreiking Raadspenning
10.30  Pyjamabal bij BAR13
11.30 Prijsuitreiking kleurplaat

13.00 Opstellen gro-
te optocht parkeerplaats 
VCW
14.00 Overdracht sleutel 
aan Prins Fleurke dun Alle-
rirste
14.30 Vertrek grote op-
tocht
20.00 Prijsuitreiking gro-

te optocht in café Bij Bas
Dinsdag 21 februari
11.00  Erpelrooiersland live op Baronie TV
19.00 Lampionnenoptocht vertrek vanaf parkeerplaats VCW
19.30  Verbranding van Oos Kee
20.11 Deformatie jeugdraad in café Bij Bas
21.11 Deformatie Raad van 11 en Prins Fleurke dun Allerirste 

in café Bij Bas
Uiteraard hebben beide 
kroegen in Erpelrooier-
sland ook een programma 
vol muziek en leutigheden 
en dat alles in ons eigen 
dorp, lekker gemakkelijk, 
gezellig en we kunnen 
kruipend naar huis.
Erpelrooiers en krielekus: 
geniet van deze leutige da-
gen!
(Foto: Angelique Klomp)

SENIORENMIDDAG

Haal op vrijdag 17 februari allemaal alvast je pakske, kiel, 
hoedje en toeter van de zolder voor weer een heerlijke car-
navalsmiddag in Plexat voor alle senioren, en bijna-senioren van 
Erpelrooiersland en omstreken!
Wat kun je verwachten? Natuurlijk gaan we lekker meezin-
gen met muziek uit de oude doos. “Bij ons 
staat op de keukendeur”, Mien waar is mijn 
feestneus”, grote kans dat deze nummer-
tjes voorbij komen!
Het kostte wat moeite, maar ook dit jaar 
hebben we weer fantastische artiesten ge-
vonden die graag komen optreden voor 
onze senioren. Wie dat zijn, houden we nog even geheim, maar 
dat zij de voetjes van de vloer krijgen, is zo goed als zeker! 
De middag begint om 14.00 uur. Een borreltje, een loterij, de 
Raad van 11 en de vrolijkste senioren van het land zijn de overi-
ge ingrediënten om een machtig mooi feestje te bouwen.
Neem je buurman, je kaartmaatjes, sportvriendinnen, of wie dan 
ook gezellig mee, hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Oh ja, en de toegang is gratis! 

WILL GAMES

De Will Games worden georganiseerd door 
de Raad van 11.  Met optredens van Kidsswing.  
We starten na de kinderoptocht. Er zijn spel-
letjes, ranja en een pannenkoek, en dat alles 
voor een leutig klein bedrag per kind.

PYJAMABAL

Het Pyjamabal is op zondag 19 februari voor de allerklein-
sten (4 t/m 12 jaar) in Wagenberg. In een veilige en afgescherm-
de omgeving kunnen de allerkleinsten feesten en leuke dingen 
doen op de zondagochtend. Terwijl de papa’s en mama’s in de 
naastgelegen ruimte bijkomen van de voorafgaande dagen car-
naval, kunnen de kleintjes lekker ongestoord feesten!
De zaal van BAR13 gaat open van 10.30-10.45 uur en de kinde-
ren mogen weer opgehaald worden tussen 11.45 uur – 12.15 
uur. 
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JÜRGEN  VAN DONGEN OPPERSAUWELAAR 
2023 ERPELROOIERSLAND

Een korte terugblik op het Sauwelweekend 2023 in Erpelrooi-
ersland. 
Met maar liefst 6 sauwelaars, waarvan twee debutanten, klep-
perden de oren van het publiek uren later nog, want er zijn 
grenzen aan de hoeveelheid onzin die een mens aan kan horen 
in een paar uurtjes tijd.
Oppersauwelaar 2023
werd Jürgen van Don-
gen. Jürgen kwam, 
hoe kan het ook an-
ders, op als bakker. 
Het leven van een 
bakker gaat momen-
teel niet over rozen. 
Hij vond er geen klap 
meer aan, doet niets 
anders dan BAKKEN 
BAKKEN BAKKEN. 
Na zijn uitleg hoe hij 
tegenwoordig gevul-
de koeken en tom-
poucen bakt, zal het 
aanwezige publiek 
waarschijnlijk wel 
even twijfelen of ze die de volgende keer nog wel bij hem moe-
ten halen. Jürgen werd 2 x dag-winnaar en verdiende daarmee 
de prachtige titel Oppersauwelaar 2023. Hij nam het stokje over 
van John Stroop die in 2022 Oppersauwelaar werd.
Dit jaar kroop John Stroop in de huid van Sjef Kok, een kok dus 
en laat dat nu net ook zijn achternaam zijn! Sjef Kok is werk-
zaam bij meerdere gelegenheden in Erpelrooiersland maar dat 
loopt niet altijd op rolletjes.
Debutant Peter Reniers nam de zaal mee in de Algemene Le-
denvergadering van de Vertrokken Boeren uit Wagenberg. Peter 
zit graag voor, en ook in zijn alterego Jantje Graan kon hij het 
weer niet laten en nam hij het op voor de boeren van Erpel-
rooiersland.
Ronald Kustermans zocht als filmregisseur Reggie Zeur aanstor-
mend talent in Wagenberg en kon voor alle tv-programma’s als 
‘Help mijn man is klusser’, ‘Massa is kassa’, ‘Temptation Island’, 
wel een kandidaat vinden. Behalve voor de Slimste Mens, daar is 
geen mens in Wagenberg geschikt voor.
Tussen al dat mannelijk geweld stond er eindelijk weer eens een 
vrouw in de ton! Debutant Dorien Voogt was Doortje de Wijk-
zuster. Ze kwam net van een bevalling af en dat was te zien aan 
de handschoenen die ze aanhad. In geuren en kleuren vertelde 
ze over haar werk in Erpelrooiersland. Als extra special effect 
kreeg ze ook nog een heuse bloedneus, hoe verzint ze het. We 
gaan ongetwijfeld nog meer van Dorien horen!
En tenslotte kwam onze eigen Ome Willem/ Ger van Turnhout  
de zaal binnen. Ger vond zijn eigen grote grijze geitenbreier in 
de Leutband, nam plaats achter zijn drumstel en genoot zicht-
baar van alle onderbroekenlol en gejoepiedepoepie.
Het publiek genoot ook! Van alle sauwels maar ook zeker van de 
muzikale klanken van Hofkapel de Leutband en ’t Hoogtepunt. 
In dit gezellige sauwelweekend bleek maar weer eens dat Wa-
genberg  humor, talent en zelfspot heeft. Wagenberg heeft veel 
om trots op te zijn!

 



7Rondom de Toren 2023

SAUWELEN  IN  TRAAIE

Op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 
5 februari mocht het eindelijk weer: 
Sauwelen. Maar liefst 7 sauwelaars 
hadden de weg weer gevonden 
naar de Sauwelton. Deze ton werd 
iedere avond vakkundig afgestoft 
door Mientje Sop alvorens Prins 
Wollie dun 1ste zijn eerste sau-
welweekend kon presenteren. Hij 
kwam op in een gele slip, alvast 
zijn blik vooruitwerpend op car-
navalszaterdag refererend aan het 
optreden van Dries Roelvink, mede 
mogelijk gemaakt door de Vrienden 
van de Prins. Na deze introductie 

was het normaliter de beurt aan Duo Fein en Gijn om bij het 
publiek de  lachspieren al los te maken. Maar helaas moesten zij 
om gezondheidsredenen op het laatste moment afzeggen. Dus 
het woord was al gauw aan de sauwelaars. 
Onze Wagenbergse vriend Ronald Kustermans kroop in de huid 
van Ad Hok. Deze huisjesmelker verhuurt alles wat los en vast 
zit en kreeg de lachers op zijn hand door te vertellen over zijn 
ervaringen als huurbaas. Toin Krijnen, beter bekend als Mario 
de Conciërge dit weekend, vertelde smakelijke verhalen over 
wat hij als conciërge op school meemaakt en introduceerde 
het Broodje Gitaar. Daaruit blijkt maar weer dat het op school 
zeker niet saai is. Voor de 
32e keer was ook Christ vd 
Diepstraten weer van de par-
tij. Als Zeurpiet schopte hij 
tegen alles aan, of het nu de 
politiek was (nog steeds geen 
lintje ontvangen) of het gewo-
ne dagelijkse leven, met al zijn 
stupiditeiten. Remco van Gils 
had zich dit jaar voorgedaan 
als Cootje Amper, die in zijn 
camper alle campings afgaat in 
en om Traaie. Tijdens zijn rondreis maakt Cootje veel mee en 
spreekt veel mensen over het campingleven. Wie zeker blij was 
om weer onder de mensen te komen was Ronald Lievens. Tij-
dens corona was hij boomknuffelaar geworden en dat wilde hij 
nu graag uitleggen en overbrengen op de mensen. Hij knuffelde 
wat af met bomen en kon zo ongezien op veel (trouw)feesten en 
partijen komen en zo de mooiste verhalen te horen krijgen van 
de mensen uit het dorp. Gelukkig was Koen van Steen als Ben 
van de Brand ook aanwezig om de nodige brandjes te blussen. 
Tijdens het blussen van diverse pandjes (voornamelijk in Made) 
maakte Ben van de Brand veel mee, waar hij dan ook rond-

uit over vertelde. 
Naast al deze “be-
kende” sauwelaars 
was er dit jaar 
ook een debutant. 
Michael van Oos-
terhout had zich 
aangemeld om als 
Bennie Goed ook 
maar eens te gaan 
sauwelen in de 
ton. Bennie Goed 
vertelde levendig 

over de huwelijkse perikelen met zijn vrouw, Nadien. Het pu-
bliek op vrijdag kon het optreden van Bennie Goed zo goed 
waarderen dat hij die avond de winnaar werd. Op de zater-
dagavond en de zondagmiddag kwam Zeurpiet als winnaar uit 
de bus. Na drie dagen sauwelen is er dan ook altijd  nog een 
Oppersauwelaar en dit jaar moest het doelsaldo de beslissing 
brengen. Dit jaar is de Oppersauwelaar geworden: Michael van 
Oosterhout als Bennie Goed (dus eigenlijk was hij wel goed). 
De foto’s zijn gemaakt door Janine!

LANDKAARTEN UIT 1744

Bijna 3 eeuwen geleden, in 1750, had de gemeente Terheijden 
1446 inwoners, waarvan 452 in het dorp Terheijden, 472 in Wa-
genberg en 522 buiten de kernen met Langeweg.  Sindsdien is dit 
aantal toegenomen. In 1900 waren dat er 3329. Daarna zijn de 
dorpen verder gegroeid en voor de gemeentelijke herindeling in 
1996 bedroeg dit aantal 8950. 
In 1744 werd een kaartenatlas gemaakt van onze provincie, die 
wordt bewaard in het Brabants Historisch Informatie Centrum 
in ‘s-Hertogenbosch. Twee bladen daarin laten onze omgeving 
zien en van elke kaart is een gedeelte afgedrukt.
Terheijden
Opvallend is de rivier 
de Mark met nog vele 
bochten. Toen was de 
Molenpolder groter dan 
nu de woonwijk. Binnen 
Terheijden zijn rijtjes-
huizen in rood te zien. 
De doorgaande wegen 
zijn duidelijk weergege-
ven. In de Bergen zijn 
zandheuveltjes gete-
kend. Ook de Grote Schans en de Linie van Munnikenhof zijn 
duidelijk te zien. In de gemeentelijke administratie behoorde 
de Hartel tot het Munnikenhof. De weg naar Breda ging toen 
over de Bergen en door de Hartel en daar voorbij lag toen de 
“Hooge Brug”. 
Wagenberg

Aan de weg door 
Wagenberg staan 
vrijstaande hui-
zen en boerderij-
en. Deze dijkweg 
liep verder langs 
de Helkant naar 
Hooge Zwaluwe. 
“De Segge Polder” 
is als een moeras 
ingetekend. De 
Hoge Vaartkant was 
toen een polder-

weg, die aansloot op de Kerkstraat. Ook bij Hooge Zwaluwe lag 
toen een moerasgebied. Onder Made (“Meijde”) ligt de “Linie 
van Den Hout”. 
De lage polders zijn weergegeven met een blauwe rand.  Vanwe-
ge de destijds lopende Oostenrijkse Successieoorlog waren de 
polders onder water gezet. Zodoende waren alleen de dijkwe-
gen begaanbaar.
Johan van der Made

EN  TOEN GEBEURDE...
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Vanaf 14:00 carnaval bij Edje 
met De Dikke Lul Band

Zaterdag middag carnaval bij Edje met Denans, 
de zaal is open voor kids en ouders met animatie.
Zaterdag avond in het cafe de Gouwe dj’s met in 
de zaal DJ Rolf optredens van Dries Roelvink en 
Randy Watzeels georganiseerd door de vrienden 
van de prins, daarom gratis entree

VRIJDAG

ZATERDAG

Zondag middag voor De Gouwe optocht kijken 
met DJ Rene van Gils. In de avond Gouwe dj’s en 
in de zaal DJ Luc en een optreden van Johnny 
Purple 

Noodtkreetdag en muziekbingo met de Schraansers. 
Voor de kinderen is het in de zaal te doen met 
volop animatie en kinderdisco met Micky Mouse, 
optreden van de Dorini’s. Om 18:00 schraansen 
van het snackbuffet voor maar 2 muntjes. 
Maandag avond Gouwe dj’s en in de zaal optreden 
van Marco Kanters en Nick Koot

En door.... ‘s middags carnaval in het cafe en in de 
zaal animatie voor de kids. In de avond de 
laatste loodjes met Gouwe dj’s en deformatie van 
de Schraansers

ZONDAG

DINSDAG

MAANDAG

S’ AVONDS LEEFTIJD VANAF 15 JAAR - LEGITIMATIE VERPLICHT
LOCATIE: DE GOUDEN LEEUW 
RAADHUISSTRAAT 13 TERHEIJDEN

Zondag & maandag avond entree €5
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KLEUR EN PERSPECTIEF
Foto van de Maand

Twee ingrediënten voor fotografie zijn ongetwijfeld kleur en 
perspectief. Je kunt daar letterlijk alle kanten mee op. Dat geldt 
ook voor de leden van Fotogroep Perspectief. Op sommige mo-
menten mogen de leden zelf bepalen welk soort foto’s zij tonen 
tijdens de reguliere clubavonden. Deze keer kregen de leden 
echter een vaste opdracht mee. Simpelweg ROOD. Dat vraagt 
om nadenken en om aandacht.

Wat houdt dat in? 
Welnu: maak een beeld waarin rood de opvallende kleur is. Dit 
betekent absoluut niet dat dan de gehele foto rood moet zijn. 
Integendeel. Maar rood moet wel opvallen in zo’n foto.
Tijdens de clubavond waarop we alle inzendingen van de diverse 
leden bespraken, passeerden heel veel foto’s de revue. De ene 
nog mooier dan de andere. En uiteraard voldeden ze allemaal 
aan de opdracht: ROOD. De leden hebben alle foto’s kritisch 
bekeken en gezamenlijk hebben zij, door het uitbrengen van 
hun stem, de beste foto eruit gehaald. Op de winnende foto 
trekt heel subtiel een rood parapluutje de aandacht. Deze foto 
stak met kop en schouders uit boven alle andere inzendingen en 
daarmee mogen we de fotograaf en uiteraard lid van Fotogroep 
Perspectief, Kees van Gils uit Wagenberg, van harte feliciteren. 
Binnenkort kunt u de originele foto bewonderen in de hal van ’t 
Vierendeel in Made.
Over enkele weken de volgende opdracht voor de leden van 
Perspectief: BLAUW.
Nieuwe leden (met én zonder ervaring) zijn van harte welkom; 
stuur voor informatie een mail naar   secretaris@fotogroepper
spectief.nl of neem contact op met de voorzitter: 06 15392249. 
Voor de complete informatie bezoekt u onze website: www.
fotogroepperspectief.nl.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Deze week barst het carnaval los en ook 
tijdens carnaval is Omroep Drimmelen 
natuurlijk in de buurt. Vanaf 17 februari 
tot en met 21 februari zendt Omroep 
Drimmelen zowel op radio als tv dagelijks een carnavalsuitzen-

ding uit. Een gevarieerd 
programma met onder 
andere:
• Op vrijdag vanaf 15.00 
uur de 3 uurkes vooraf 
van Omroep Brabant en 
de carnavals top 30.
• Op zaterdag het Prin-
sengala en de Schreitstrait 
op de May.
• Op zondag 25 jaar het May’s Kwartierke en Sauwelen in de 
dorpen.
• Op maandag zijn we vanaf 11.00 uur live te zien vanuit BAR 13 
in Wagenberg,  Feest op je TV en de Kindermuziekbingo vanaf 
14.00 uur, waar de kinderen weer leuke prijzen kunnen winnen.

• Daarnaast
beelden van de 
optochten in de 
dorpen, wagen-
bouwers, arties-
ten, carnavals-
bands, blaaska-
pellen en al eer-
der opgenomen 
materiaal van 

onder andere het 11e van de 11e bal en het Kinkelutenbal.
• Op dinsdagavond om 23.00 uur sluiten we onze carnavalsuit-
zending af. 
Het programma na carnaval is nu nog niet bekend.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een en-
thousiaste groep 
v r i j w i l l i g e r s 
maakt program-
ma’s voor radio, 
tv en kabelkrant. 
Leuk en infor-
matief om naar 
te kijken en te 
luisteren, maar 
nog leuker is het 
om zelf daaraan mee te werken. Wij zijn daarom altijd op zoek 
naar radiomakers, presentatoren, cameramensen, editors, tech-
nici 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 onze  website  www.omroep
drimmelen.nl.

Wekelijks nieu-
we televisie 
items op Ziggo 
kanaal 42 / KPN, 
XS4ALL en Tel-
fort kanaal 1476/ 
Telfort, Edutel, 
Fiber.nl en Stipte 
kanaal 2170. Uit-
zending gemist 

of kunt u ons thuis niet ontvangen? Bezoek ons YouTube kanaal, 
of onze website en Facebookpagina.
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.

VAN  ALLES  WAT

Fotograaf: Kees van Gils - “ROOD”
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VOORLEESPRET.  KOM JIJ OOK? 
Nieuw bij Theek 5 Terheijden

Geniet samen van een mooi 
verhaal in de bibliotheek.
Vrijdag 31 maart is het  
Voorleespret bij Theek 5 Ter-
heijden. Vanaf die dag wordt er 
iedere laatste vrijdag van de maand van 15.30 tot 16.00 uur 
voorgelezen in de bibliotheek. Kinderen tussen 2 en 4 jaar zijn 
van harte welkom om te komen luisteren naar een mooi verhaal. 
Elke maand vertellen we een ander verhaal. Soms iets grappigs, 
een volgende keer misschien wel iets spannends of over een 
thema zoals de lente of vakantie. Vaak doen we ook iets leuks 
tijdens Voorleespret. Zo is het steeds weer een verrassend en 
leuk moment voor de allerjongsten en hun ouders / begeleiders. 

Voorleespret is gratis. Aanmelden is i.v.m. een beperkt aantal 
plaatsen verplicht. Meld je aan via www.theek5.nl/activiteiten of 
in de bibliotheek.
We zien je graag bij Theek 5!

DE  VLASSELT  KNOT  WILGEN  OP DE 
KLEINE SCHANS

Het kan de opmerkzame wandelaar of hon-
denuitlater niet ontgaan zijn dat een deel van 
de wilgen op De Kleine Schans recent weer 
is geknot. Wie zijn toch die natuurliefhebbers 
die dit werk doen? Een werkgroep van Heem-
kundekring De Vlasselt  heeft sedert jaar en 
dag de knotwilgen op De Kleine Schans ge-
adopteerd. In het verleden was dit de taak 
van de blauwgroene gemeente Drimmelen 

maar vanwege bezuinigingen en daardoor verminderde aan-
dacht is De  Vlasselt hierop ingesprongen en heeft deze werk-
zaamheden overgenomen. Zo werd voorkomen dat knotwilgen 
gingen scheuren doordat niet 
tijdig werd geknot. Knotwilgen 
behoren tot één van de meest 
kenmerkende bomen die we in 
Nederland kennen. Niet voor 
niets staan ze daarom ook rond 
De Kleine Schans.
De vrijwilligers van De Vlasselt 
knotten in de maanden januari 
en februari ongeveer 1/3 deel 
van de aanwezige wilgen. Dat 
maar 1/3 deel wordt geknot is 
op verzoek van imkers en fau-
nabeheerders omdat vogels en 
insecten veel voedsel vinden in 
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de wilgen. In drie jaar tijd krijgt elke wilg dus toch een behan-
deling.  Voorheen werden alle wilgen om de 3 tot 4 jaar geknot.
Op deze wijze levert De Vlasselt een bijdrage om de wilgen 
intact te houden zodat iedereen er van kan genieten.
Hans Dierckx en Ed Oud

BELASTINGSERVICE  DRIMMELEN 

Van 1 maart tot 1 mei is het weer 
tijd om de belastingformulieren in 
te vullen. De Belastinginvullers van 
KBO en SWO zijn weer beschik-
baar om je hiermee te helpen. Veel 
senioren uit Drimmelen maken 

jaarlijks al gebruik van deze service. 
Heb jij hulp nodig, doe een beroep op ons
Ook als je geen bericht hebt ontvangen van de Belasting-
dienst, is het zinvol om contact met ons op te nemen. Wie 
weet heb je recht op teruggave van zelf betaalde zorgkosten. 
Mensen met een AOW-uitkering en daarnaast een klein aan-
vullend pensioen hebben ook vaak recht op belastingte-
ruggave. Zij zijn meestal niet verplicht aangifte te doen en 
reageren vaak niet op de brieven die de belastingdienst te-
genwoordig verstuurt naar belastingplichtigen die recht zou-
den kunnen hebben op een teruggave. Zij missen daardoor 
een terugbetaling van ingehouden belasting en dat is jammer.  
Laat een vrijwilliger dat voor jou controleren!
Tijdens het invullen van je belastingformulieren wordt tevens 
gekeken of je ook in aanmerking komt voor zorgtoeslag en/
of huurtoeslag. Maar ook of de hoogte van de toeslagen nog 
klopt. Ook andere gemeentelijke regelingen, zoals de financiële 
tegemoetkoming chronisch zieken of de mantelzorgwaardering, 
kunnen door de vrijwilliger voor je worden verzorgd. Dus zeker 
de moeite waard.
Uit het oogpunt van vertrouwen streeft SWO ernaar de dienst-
verlening zodanig te regelen dat per cliënt één vaste vrijwilliger 
wordt ingezet. Vandaar dat wij je NAW-gegevens zullen registre-
ren. 
De belastinginvullers van KBO en SWO zijn goed opgeleide vrij-
willigers die jaarlijks een bijscholing moeten volgen. Zij werken 
volgens de richtlijnen van de KBO-Brabant. 
De belastinginvullers die in 2023 in Drimmelen beschik-
baar zijn:
Made: dhr. Guus Bernard, dhr. Hans van Eldik, dhr. Ad Vermee-
ren, dhr. Stan de Wijs
Terheijden: dhr. Marius Buijs  
Wagenberg: dhr. Louis van Gils
Lage Zwaluwe: mw. Petra van Strien, dhr. Ad Schuurmans, mw. 
Jopie Zasburg
Kosten aangifte 
Volgens de richtlijnen van KBO-Brabant wordt voor het invul-
len van de aangifte een bijdrage gevraagd van maximaal € 12,-. 
Mocht dit bedrag te hoog voor je zijn, bespreek dit dan s.v.p. met 
de belastinginvuller. In dat geval kan mogelijk een uitzondering 
worden gemaakt.
Wil je gebruik maken van de belastingservice dan kun je contact 
opnemen met SWO via telefoonnummer 0162 451894. 
Indien je een voorkeur hebt voor een bepaald persoon, geef dit 
dan s.v.p. aan. 
BELANGRIJK: Diegenen die vorig jaar ook van deze dienst-
verlening gebruik hebben gemaakt krijgen in de loop van januari/
februari de machtigingscodebrief thuis gezonden van de belas-
tingdienst. S.v.p. deze brief goed bewaren, deze heeft de be-
lastinginvuller nodig om je aangifte te kunnen verzorgen. 

ONLINE ONTMOETEN,  
WILT U DAT OOK LEREN?
Meld u nu aan

SWO Thuis organiseert om de 
week online ontmoetingen. 
Tijdens deze ontmoetingen 
leert u, samen met andere ge-

interesseerden, basiscomputervaardigheden. Denk bijvoorbeeld 
aan videobellen met uw familie en vrienden! Op dit moment is 
er ruimte voor het starten van een nieuwe groep.
Tijdens de online ontmoetingen staan er verschillende gezellige 
activiteiten op het programma. Digitaal op de koffie, digitaal een 
praatje maken en digitaal samen een quiz oplossen. Ook uw ei-
gen ideeën zijn natuurlijk 
meer dan welkom. 
Heeft u zelf geen compu-
ter of tablet? Geen pro-
bleem! SWO Thuis heeft 
voor u een leentablet be-
schikbaar.
Voelt u zich aangesproken 
en bent u enthousiast? 
Bel dan naar 0162  
451894.  U kunt ook een 
bericht sturen naar info@swothuis.nl.

SWO BRENGT MENSEN SAMEN MET 
NLDOET
Komen we bij jou op bezoek? 

Op vrijdag 10 maart doet 
SWO mee aan NLdoet: de 
grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. Ook tijdens ons 
25-jarig bestaan willen we zelf 
actief deelnemen aan wat we uitdragen. Zo voeren we met ons 
bestuur, onze medewerkers, vrijwilligers, netwerkpartners en 
geïnteresseerde inwoners minimaal 25 ‘klussen’ uit bij mensen 
thuis. 
Wat gaan we doen op 10 maart? 
* SAMEN bij jou op de koffie?  Voor een goed gesprek en gezel-
ligheid.  Mét natuurlijk jubileumgebak!
* SAMEN groene vingers kweken? Heb je een tuin maar lukt het 
jou niet meer om deze seizoenklaar te maken en heb je niemand 
om je daarbij te helpen? 
* SAMEN een klusje klaren? Wil je energiebesparende materi-
alen aanbrengen in je huis. Kun je dit niet zelf en heb je niet de 
middelen om het uit te besteden?
Dus….
Wil je graag dat wij bij jou op bezoek 
komen? Of ken je iemand die je hier-
mee blij kunt maken?
Laat het ons weten via mail info@
swodrimmelen.nl of telefoonnummer 
0162  451894.
Kijk op onze website voor meer infor-
matie: www.swodrimmelen.nl/NLdoet
2023. 
Komen we bij jou op bezoek op 10 maart? 



12 jaargang 46 nummer 1100

EEN GOED GESPREK MET ANDEREN, 
EN  JEZELF!

Al ruim 7 jaar komen er inmiddels 
meer dan 50 mensen maandelijks bij 
elkaar bij Samen in het Witte Kerkje. Ik 
ben het ooit begonnen omdat ik zeker 
wist dat er behoefte is om in kleinere 
groepen met elkaar een goed gesprek 
te voeren. Over alles wat er in het 

leven voorbij komt: liefde, angst, geluk, relatiegedoe, regels, 
onrecht, geloof, enzovoort. Maandelijks zijn er 2 groepen, een 
aparte groep voor jongeren, is er een avond om met elkaar 
te eten en sinds vorig jaar een maandelijkse inspiratieavond 
in de kerk zelf.  Tijdens de inspiratieavond geef ik een lezing 
over een onderwerp uit een boek dat de leidraad voor 
deze avonden is, ‘Een ongewoon gesprek met God’. Na de 
lezing gaan we in kleinere groepen met elkaar in gesprek. 
Al 15 jaar werk ik als psychosociaal therapeut en coach/trainer 
voor persoonlijke ontwikkeling. Spiritualiteit, wat voor mij de 
zoektocht is naar ieders eigen waarheid, speelt daarbij een 
grote rol. De manier waarop in het boek omgegaan wordt met 
onderwerpen als  ‘wie ben ik’ en  ‘wat kom ik hier op aarde 
doen’ omvatten voor mij alles wat ik door de jaren heen aan 
boeken gelezen en bestudeerd heb.  Vandaar dat ik mensen hier 
graag kennis mee laat maken. Het woord ‘God’ in de titel en het 
feit dat we dit in de kerk doen is nog wel eens verwarrend voor 
mensen. Samen in het Witte Kerkje heeft géén religieus doel en 
het Witte Kerkje is gewoon een bijzondere plek om dit soort 
avonden te organiseren.  Als ‘God’ je afstoot, vervang dit woord 
dan door ‘jezelf ’. Dan wordt het ‘Een ongewoon gesprek met 
jezelf ’. Het gaat om de inhoud van het boek en hoe mensen 

die op een positieve, liefdevolle en krachtige manier aan het 
denken zet, bijzondere inzichten geeft (ook over religie) en 
inspireert om je eigen keuzes te (mogen) maken in het leven. 
Mijn lezingen vertalen deze inzichten naar de dagelijkse praktijk. 
Houden levensvragen je bezig, zoek je mensen om een goed 
gesprek met diepgang mee te hebben of ben je nieuwsgierig naar 
het boek en wil je komen luisteren op de inspiratieavonden? 
Iedereen is welkom en deelname is gratis. Alles wat we doen 
gaat op basis van vrijwillige donatie. Aanmelden kan door een 
mail te sturen naar welkom@sameninhetwittekerkje.nl of te 
bellen naar 06  52046806.
Agenda februari
22  Een goed gesprek. Jongeren tussen 16 en 26 (ongeveer)
24  Een goed gesprek. Ochtendgroep
Agenda maart
3    Samen aan tafel
6    Een goed gesprek
16  Inspiratieavond - Boekbespreking  ‘Een ongewoon gesprek
      met God/jezelf ’
24  Een goed gesprek. Ochtendgroep
29  Een goed gesprek. Jongeren tussen 16 en 26 (ongeveer)
Locatie: het Witte Kerkje, zijingang.  Tijdstip: van 19.30 tot 21.30 
uur, ochtendgroep 9.30 tot 11.30 uur. Samen aan tafel 17.30 
- 20.00 uur. Kosten: alles op basis van vrijwillige donatie naar 
draagkracht. Samen aan tafel € 7,- bijdrage kosten maaltijd.  
Meer informatie: www.sameninhetwittekerkje.nl of 06 52046806 
(Edwin Vonk).
Je bent van harte welkom!

Wij zijn een jong en modern autoschadebedrijf  
en voeren schadewerkzaamheden uit aan personenauto’s,  

caravans en lichte bedrijfsauto’s. 
We zijn zeer actief in uitdeuken zonder spuiten en het herstellen  

van deuken in geprofileerde caravanwanden.

Kom jij ons team 

versterken?

• Allround Schademonteur
• Leerling Schademonteur

In autoschade en caravanwandherstel

WIJ ZOEKEN:
flexibele, gemotiveerde mensen, 
die zowel zelfstandig als in team-
verband kunnen werken. Tevens 
zoeken wij iemand die geen 8 tot 
5 mentaliteit heeft en woonachtig 
is in de regio van Oosterhout.

WIJ BIEDEN:
Een goede beloning n.a.v. presta-
tie, secundaire arbeidsvoorwaar-
de volgens C.A.O. klein metaal en 
een prettige werksfeer.

Heb je interesse in 1 van deze 
functies. Neem dan contact op of 
kom langs bij ons bedrijf en vraag 
naar Erwin Vermunt. 
vermuntrestyling@gmail.com
 

0162-499962 • 06-55326667 

Uitdeuken 
zonder spuiten   

actie vanaf E 45,00

- Kom langs of maak een afspraak -

- Snel en vakkundig schadeherstel -

- Specialist in caravan- en camperschade - 

- Gratis vervangend vervoer -

Adres:

Gooikensdam 30 

4905 BN Oosterhout 

0162-499962 • 06-55326667

www.vermuntrestyling.nl

Autoschade Camper- en caravanschade

Restauratie

volg ons op
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DOE DE LEKCHECK NU OOK IN 
WAGENBERG

In Terheijden zijn nu meer dan 260 
lekchecks uitgevoerd door het 
Traais Energie Collectief. Het suc-
ces van de lekcheck in Terheijden 

is bij de gemeente Drimmelen niet onopgemerkt gebleven. De 
gemeente wil graag in de overige kernen van de gemeente dit 
project gaan uitrollen en gaat van start in 
Wagenberg! Inwoners kunnen vanaf van-
daag aanmelden voor een gratis lekcheck 
in de woning.
Wat is een lekcheck?

Bij een lekcheck gaan we met 
een professioneel blowerdoor-
apparaat (een soort grote ven-
tilator) op zoek naar lekken in 
jouw huis. We hangen het appa-
raat in de voor- of achterdeur-
opening en we zuigen er lucht 
mee uit de woning. Hierdoor 
stroomt koudere buitenlucht 

door alle kieren en gaten extra snel in jouw huis. Met een in-
fraroodcamera kunnen we die koude lucht makkelijk zichtbaar 
maken.  Als bewoner kijk je mee en ervaar je zelf waar de tocht 
vandaan komt. En die vind je vaak op plaatsen waar je het niet 
verwacht.
De lekcheck wordt uitgevoerd door twee vrijwilligers.  Ze ge-
ven tips en inzichten waarmee je zelf aan de slag kan. 
Meld je aan 
Woon je in Wagenberg?  Meld je aan vóór 1 april door een 
email te sturen naar doedelekcheck@gmail.com onder vermel-
ding van ‘aanmelding lekcheck’. Je komt op de wachtlijst en je 
ontvangt later een e-mail met meer informatie. 
Wat kun je verwachten?
* Een gratis onderzoek naar de kierdichtheid in jouw huis.
* Bezoek van twee vrijwilligers die alles weten van lekchecken.
* Een unieke beleving van de tocht in jouw huis die je veel in-
zicht geeft.
* Een helder en beknopt verslag van waar de kieren en gaten 
zitten en de mogelijke oplossingen.
Lekkenchecker worden?
Wij zoeken nog hulp. Lijkt het je leuk om lekkenchecker in Wa-
genberg te worden of ken jij iemand die dat kan? Stuur een 
email naar doedelekcheck@gmail.com.
Ervaringen van Arjan,  bewoner Wagenberg
Als proef zijn er al een paar huizen in  Wagenberg gedaan, zo 
ook bij Arjan. Onderstaand deelt hij zijn ervaring.
“Geheel volgens afspraak stonden de twee vrijwilligers met een 
heel scala aan apparatuur voor de deur.  Tijdens een kopje koffie 
en gemoedelijk gesprek het een en ander doorgenomen. 
En toen aan de slag, spullen uitpakken, apparatuur opstellen en 
aansluiten, nog een laatste check of er niet ergens nog ventila-
tie-openingen openstonden. Zelfs de afzuigkap werd minutieus 
afgeplakt.
Na de gegevens over de woning (inhoud en zo) ingevoerd ging 
de schakelaar om!  Alsof er een hele grote stofzuiger in de deur-
opening het hele huis leeg zuigt. En al snel werd de onderdruk 
bereikt en konden we rond gaan om de lekdichtheid te onder-
zoeken.
Wauw, wat een openbaring was dat. Er blijkt door hele kleine 
kiertjes bij plinten en gaatjes toch nog een behoorlijke hoeveel-
heid lucht van buiten naar binnen te komen. En die lucht was 

best koud wat ook goed te zien 
was met de infraroodcamera.
Zo gingen we het hele huis 
door en ik noteerde zelf waar 
het lekte en wat er aan gedaan 
kon worden. Dan blijkt dat je 
heel eenvoudig met kit al heel 
veel kan oplossen. En toen ble-

ken er nog op zolder twee oude doorvoeringen voor cv-leidin-
gen in de muur te zitten en daar kwam een giga stroom lucht 
uit de schuur door.  Er stond een kast voor en daardoor was 
het niet eerder opgevallen. Nou, snel wat proppen papier erin 
en dicht was dat.
Na nog een afsluitend gesprek om de puntjes nogmaals door 
te nemen werd de apparatuur weer ingepakt en vertrokken de 
vrijwilligers om naar het volgende adres te gaan.  Sindsdien is het 
een stuk aangenamer in huis en zeker voor de portemonnee fijn.
Oh ja, en ook goed voor het milieu natuurlijk”.
Achtergrondinformatie
Benieuwd hoe het  Traais Energie Collectief in Terheijden aan de 
slag ging met het energiebesparing en de lekcheck? Bekijk het 
op de website  traaisenergiecollectief.nl/projecten/energiebespa
ring.

‘DE KRACHT ZIT IN DE EENVOUD’

Mijn laatste column dateert van al-
weer ruim 3 maanden terug. Dat is 
langer dan mijn gebruikelijke ritme 
en voor mijzelf is dat in ieder geval 
een gemis. Ik was dan ook erg blij 
met de volgende naam op mijn lijst-
je met gegadigde bedrijven: Nota-
riskantoor Terheijden. Gedurende 

enkele maanden was het pand aan de Raadhuisstraat vorig jaar 
gehuld achter een doek van een aannemer om er vervolgens 
gerenoveerd achter vandaan te komen. Nu loop ik er doorgaans 
als een fatsoenlijk mens bij, maar een bezoek aan een notaris 
voelt voor mij toch als een plechtigheid en het is niet gelogen 
dat ik kort voor het gesprek nog in één van de kappersstoelen 
zat,  iets verderop in het dorp.
Entree
Mijn fiets aan de schaduwzijde van het pand geparkeerd en ik 
neem in de minuut die ik te vroeg was, de tijd om het pand 
rustig te aanschouwen. De mooie toren, de glanzende en keurig 
geordende leistenen op het dak. Ik beklim vervolgens de trap 
aan de voorzijde, waarvan ik later zal horen dat deze de ach-
tergrond vormde van zovele trouwmomenten. Jasmijn Geer-
se, dochter van notaris Niels, en verantwoordelijk voor PR en 
Communicatie heet mij welkom en leidt mij vriendelijk rond 
door het pand. De inrichting is stijlvol en de combinatie van 
sfeervol licht en houten vloeren geeft het een warme indruk. 
Dat in dit pand vroeger het gemeentehuis zat, zullen de meeste 
lezers wel weten. Het gebeurt echter ook vaak dat klanten hier 
herinneringen ophalen aan de tijd dat ze zelf voor de gemeen-
te werkten en jarenlang een bepaalde werkplek koesterden in 
deze mooie ruimte. 
Wat een vak
Zodra Niels beschikbaar is, word ik door hem ontvangen in zijn 
kamer, deze is een natuurlijk verlengde van de andere ruimten. 
De geluiden buiten van het aanstaande weekend zijn niet te ho-

DE ZIEL VAN DE ZAAK
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G-Team – S.V. Terheijden 1
Aftrap: 12:30

Dresscode: 
dierentuin

Gin gemekker, in de SVT-zoo wordt het nog gekker!

zaterdag 18 februari

Prins Wollie dun 1e trapt het Traais carnaval af op 
onze velden met de traditionele wedstrijd tussen 

het G-team en Terheijden 1

SVT-ZOO 13.00 uur tot 17.00 uur
De kantine is omgetoverd tot de grootste dierentuin van Traaie 

en samen met SOVAK bouwen we een mooi feestje. Met 
optredens van onze eigen Quinten Buijnters, Jari Van de 

Luijtgaarden & Broeders van Aandere Moeders. En ook nog de 
Trappers. Elk uur is het voedertijd met bitterballen!
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ren en over de schouders van mijn gesprekspartner kijk ik bijna 
binnen bij de Mariakapel van de Antonius Abtkerk. Met een ont-
spannen blik in de ogen zit Niels tegenover mij: een nette trui, 
sjaal over beide schouders en een mok met persoonlijke print 
bij de hand. Vertrouwen komt te voet, maar voor mijn gevoel 
arriveert het in galop. Het eerste half uur praten we over veel, 
maar niet over het vak zelf. Of indirect toch wel: Een dienst aan 
een klant begint immers ook met een persoonlijk en vrijblijvend 
gesprek. Met welke behoefte zit hij of zij hier, hoe is diens situ-
atie? De formele kant van de akten volgt daar logischerwijs op. 
Ik leg mijn handen ontspannen op tafel en bedenk me dat aan 
deze tafel al veel is besproken rondom het leven: De aankoop 
en blijdschap van een nieuw huis, de energieke start van een B.V., 
het verzegelen van de kleine lettertjes van de liefde, maar ook 
een nalatenschap en het verdriet daarbij. 
Toch over dat product, de authentieke, notariële akte. Ik be-
vraag Niels over de ontwikkelingen en misschien zelfs dreigin-
gen in deze digitale tijden. In een pdf’je is een handtekening 
tegenwoordig toch zo gezet en middels blockchain technolo-
gie kan informatie worden versleuteld en zodoende als veilig 
en authentiek worden vastgelegd? Dat blijkt wat te makkelijk 
gedacht. Zeker, digitaal is al veel mogelijk en dat gebeurt hier 
ook, maar het is van belang om je bij iedere ontwikkeling af 
te vragen of het wel zinvol is. Een besparing van kosten of tijd 
zit er namelijk niet altijd in. En je moet ook begrijpen welke 
overeenkomst je aangaat en als je dan in je eigen gemeente te-
recht kunt bij een partij met tientallen jaren ervaring, in een 
gemoedelijke sfeer en begrijpelijke taal - ik ben zo vrij om wat 
uit de veelal lovende reviews te putten - dan is dat waardevol. 

Dienstbaarheid
Het kopje van deze alinea had ook ‘kwaliteit’ kunnen heten, 
maar die term wordt door mij en anderen soms te vaak ge-
bruikt en is daarmee wat sleets geworden. Ook ligt kwaliteit 
in het verlengde van efficiency, effectiviteit en dan bestaat het 
risico dat de emotie en aandacht onvoldoende aan bod komen. 
Gevoed door mijn interesse vertelt Niels over hoe hij zijn rol in 
de maatschappij ten goede benut. Hij ziet namelijk ook de noden 
en tekorten in het dorp en sponsort daarom - samen met en-
kele maatschappelijk betrokken contacten van kantoor - diver-
se lokale initiatieven. Ook is hij, bij beschikbaarheid, vrijwillige 
chauffeur van AutoMaatje om minder mobiele plaatsgenoten te 
vervoeren. Het raakt hem als hij beschrijft hoe mensen financi-
eel buiten de boot kunnen vallen of sociaal onopgemerkt raken. 
Dat staat niet op ieders radar, maar men mag best meer naar 
elkaar omkijken. Een kwaliteit is ook zijn behulpzaamheid in het 
werk. Als het de klant qua tijd of locatie niet uitkomt, dan is er 
avondopenstelling op afspraak of wordt de klant thuis bezocht. 
Toekomst
Niels vertelt mij dat hij in 1997 vanuit de Randstad hier naar-

toe is gekomen, nadat hij het vak ook daar heeft uitgeoefend. 
Het notariaat in Terheijden dateert - volgens onderzoek gedaan 
door Heemkundekring De Vlasselt - uit 1560 en Niels mag zich 
de 17e notaris op rij noemen. Hij staat daarmee in een mooie 
traditie. Maar de horizon lijkt in zicht. Een opvolger is namelijk 
nog niet bekend en dat zou voor een soepele overdracht wel 
tijd worden. Dit interview is te kort om er ook een wervings-
tekst voor een vacature van te maken. Maar ik laat wel mijn hart 
spreken als ik schrijf dat ik het erg jammer zou vinden als het 
notariaat het dorp uit zou gaan. Dit pand heeft de allure van een 
stadskantoor en kan nog vele jaren vooruit. Aan de aandacht en 
klandizie is in ieder geval geen gebrek en het estafettestokje ligt 
in de handen van een vriendelijk en betrokken persoon. Ik neem 
afscheid van Niels en Jasmijn met een lichte jaloezie voor de 
kandidaat die hier straks de drempel oversteekt.

HARMONIE  TERHEIJDEN - HARMONIE 
ST. CECILIA CHAAM 
Aankondiging uitwisselingsconcert

Op zaterdag 18 maart a.s. vindt het uitwis-
selingsconcert van bovengenoemde orkesten 
plaats in De Cour, Markstraat 6, Terheijden. 
Aanvang van het concert:  20.00 uur. De zaal 
is open om 19.30 uur, de toegang is gratis.
Beide orkesten staan garant voor een muzi-
kale avond met diverse muziekstijlen en so-
lo-optredens.
U bent van harte welkom op deze avond.
Meer informatie vindt u in een volgende editie van Rondom de 
Toren.

CONCERT MATIZ  IN  WITTE KERKJE

Laat u meenemen, laat je meevoeren. Ga 
mee met MATIZ, op 5 maart, op een 
muzikale en theatrale wereldreis. Langs 
een palet van ballades, instrumentale en 
uptempo liederen van de Balkan tot Ar-
gentinië, via Ierland naar Japan en weer 
terug naar Nederland. Een brede waaier 

van muziek moet een basis hebben in kennis van de stijlen. Dat 
hebben de twee vocalisten en zes multi-instrumentalisten van 
MATIZ. Door hun vele jaren ervaring bezitten ze de juiste tan-
go-touch met een treffende gipsyslag. Bij een Franse musette 
glorieert de accordeonist met zijn specifieke loopjes en een me-
lancholische fluit. Of je wordt meegenomen naar een scheeps-

UITGAAN
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ramp op een Iers meer in 1827. Laat je m.a.w. verrassen door de 
oorstrelende klanken van wereldmuziek, vertolkt door MATIZ.
Tickets zijn te bestellen op de website wittekerkjeterheijden.nl/
concert-matiz-5-maart-2023.
Kerkzaal open 14.30 uur. Aanvang 15.00 uur. 

ALZHEIMER CAFÉ DRIMMELEN
Thema: Thuis wonen met dementie

Voor iemand met dementie is het prettig zo 
lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen in 
een veilige, bekende omgeving. Welke advie-
zen, hulpmiddelen en verdere ondersteuning 
maken het thuis kunnen blijven mogelijk? We 
gaan hier samen over in gesprek met Elly Ak-
kermans, werkzaam bij  Thebe.
U bent van harte welkom op dinsdag 26 februari.
Waar
Seniorenpartner De Wijngaerd,  Cyclaamstraat 2a, Made.
Inloop vanaf 19.00 uur,  aanvang 19.30 uur,  einde 21.30 uur. 
Meer informatie
José van de Laar, coördinator Alzheimer café.  Tel.nr.: 06 
53346206. De entree is gratis en de koffie staat klaar. 
Heeft u geen vervoer?
Dan kunt u gebruik maken van AutoMaatje. Dit kunt u aan-
vragen via automaatje@swodrimmelen.
nl of via telefoonnummer 0162 748739. 
Belangrijk hiervoor is dat u ingeschreven 
staat bij AutoMaatje.

NIEUWE  HOOFDMAN
Kloveniersgilde St. Antonius Abt

Beste lezer, 
Op 29 januari hebben we onze Grote Verga-
dering gehad ofwel onze algemene ledenver-
gadering. Nu zult u denken “is dat dan zo be-
langrijk dat je er een artikel aan wijdt?”, maar 
het was een bijzondere vergadering.
Piet van Geffen, onze Hoofdman, opende 
deze vergadering voor de laatste keer in zijn 
functie. In 2014 heeft Piet in eerste instantie ad interim het 
hoofdmanschap door omstandigheden op zich genomen. Dit is 
ons gilde zo goed bevallen dat hij het jaar erop als Hoofdman 
werd verkozen door onze leden. Zoals Piet het zo mooi kan 

TERUGBLIK
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zeggen met zijn “eigenwijze” blik: “Ik doe dit voor vier jaar en 
dan is een ander aan de beurt”.  En die tijd was ruim gekomen.
Piet heeft, in de periode dat hij Hoofdman was, de leden dich-
terbij gebracht en mensen de opdracht gegeven om er volledig 
voor te gaan. Zo is het aantal leden dat kan vendelen van één 
naar drie gegaan en is ons eerste korps maar liefst twee keer 
in successie Nederlands Kampioen Wipvogelschieten geworden. 
Piet is een mensen-mens en dat kon je in veel van zijn gesprek-
ken als Hoofdman goed merken. Zelfs moeilijke gesprekken met 
Piet gaven de gesprekspartners altijd ruimte voor hun visie en 
daar luisterde Piet dan ook altijd naar.  Tot op het laatste mo-
ment.  Maar zoals een goed Hoofdman betaamt, was het bij Piet 
wel zo dat regels regels waren en dat die er niet voor niets zijn. 
Jeugd heeft in de periode dat Piet als Hoofdman functioneer-
de voorop gestaan. Onze vereniging was al één van de jongste 
in onze kring Baronie-Markiezaat,  maar is flink gegroeid met 
andere jeugdige leden. Was het niet de jonggeboren zoon of 
dochter van een lid, dan was het wel een vriend of vriendin van 
een ander lid dat door Piet werd verwelkomd. Ook de positie 
van onze gildezusters is door Piets toedoen flink verstevigd en 
verankerd in de vereniging.
Maar toen punt acht aanbrak op de agenda, was het dan toch 
echt zover. De leden moesten gaan bonen (is stemmen met 
zwarte en witte bonen) over 
de nieuwe Hoofdman en dat is 
Bas van den Belt geworden. Na-
dat hij de felicitaties van Piet in 
ontvangst mocht nemen,  was 
het tijd voor een pauze en Bas 
heeft na deze pauze direct zijn 
plaats ingenomen als Hoofd-
man.
Aardig detail is dat Ivan Dijkers 
eerder in de vergadering de 
functie van Cees Snellens heeft 
overgenomen. Hij heeft enke-
le decennia lang de financiën 
van ons gilde bewaakt en gerund. Samen met Jolien Both heeft 
het dagelijks bestuur nu een gemiddelde leeftijd van 28 jaar en 
hiermee is dan ook het bewijs geleverd dat het gilde voor alle 
leeftijden is.
Bas, we wensen je veel plezier, wijsheid en vooral leuke tijden 
toe als nieuwe Hoofdman en Piet, hartelijk dank voor je inzet 
en toewijding.
Namens Kloveniersgilde St. Antonius Abt,  Michel Brocks

SPONSORWENS SOVAK IN VERVULLING

Op vrijdag 20 januari jl.  heeft Joppe de 
Jong, manager zorg van SOVAK een 
mooie cheque in ontvangst mogen nemen 
van Winand Verhoeven van AAG.  Ter ge-

legenheid van het 60-jarig bestaan van AAG wilde de organisatie 
zoveel mogelijk sponsorwensen van zorginstellingen in vervul-
ling laten gaan.
De Jong sprong hier direct op in en stuurde een aanvraag in 
voor een buitenspeeltoestel in de vorm van een brandweer-
auto. Dit ter nagedachtenis aan de in augustus 2022 overle-
den SOVAK-collega Bram Joosen. Bram was naast zijn werk 
als begeleider bij SOVAK ook lid van de vrijwillige brandweer 
in Terheijden.  Met name het verhaal van Bram en de verbin-
ding tussen de kinderen van Terheijden en SOVAK was voor 
de jury doorslaggevend om het volledig aangevraagde bedrag te 
honoreren. Het speeltoestel zal dit voorjaar geplaatst worden 

bij Boerderij de Kloek, zorg- én kinderboerderij van SOVAK 
in Terheijden. “We zijn hier heel blij mee”, aldus Joppe de Jong, 
“hiermee kunnen we een mooie blijvende herinnering aan onze 
geliefde collega Bram realiseren.”

1.946.000 DE-PUNTEN  VOOR KOFFIE 
VOOR DE  VOEDSELBANK BREDA

Ook deze winter hebben de mensen in de gemeente Bre-
da weer royaal hun DE-waardepunten gedeponeerd in de 27 
Douwe Egberts inzameldozen die in de supermarkten waren 
geplaatst. Ook bij de Jumbo in Terheijden zijn evenals vorig jaar 
weer veel punten binnen gekomen.
Was de actie de voorgaande jaren al een succes, het eerste jaar 
met 2.760.000 en het tweede jaar met 1.925.000 punten, dit jaar 
heeft de actie met 1.946.000 punten toch weer 21.000 punten 
meer opgeleverd dan vorig jaar.  De Voedselbank zal daarom, 
evenals vorig jaar, weer zo’n 4000 pakken koffie van Douwe Eg-
berts tegemoet kunnen zien. Met 4000 pakken koffie kan de 
Voedselbank weer maanden vooruit. De Voedselbank Breda 
heeft zo’n 700 gezinnen als klant, samen ongeveer 2.000 perso-
nen. Het pak koffie in het voedselbankpakket wordt altijd zeer 
gewaardeerd. De Lions, die de inzameldozen geplaatst hebben 
en de punten geteld, weten dus waar ze het voor doen. Maar 
ook de klanten van de supermarkten weten dat, want zij zorgen 
nu al voor het derde jaar dat deze actie veel waardepunten op-
levert.  De Voedselbank is deze gulle gevers dan ook erg dank-
baar en is  blij dat de actie zo goed aanslaat. Dit is zeker reden 
om de actie volgende winter te vervolgen.

Donderdag 26 januari zijn de ingezamelde DE-punten, verpakt in 
een viertal verhuisdozen, door de Lions officieel overgedragen 
aan de Voedselbank Breda. De Voedselbank zorgt voor verzen-
ding van de punten naar Douwe Egberts, die na controle hier-
voor de pakken koffie ter beschikking stelt.
De actie wordt uitgevoerd door de Lionsclubs Breda  De Zui-
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delijke Baronie en Breda Host.  
Dit met medewerking van de supermarkten en in nauwe samen-
werking met de  Voedselbank Breda.

OPBRENGST COLLECTE 
HERSENSTICHTING 2023

In de week van 30 januari t/m 
4 februari is in Terheijden de 
collecte voor de Hersenstich-
ting gehouden. Deze heeft in 
totaal het mooie bedrag van 
€ 938,26 opgebracht. Wij willen alle gulle gevers hartelijk dan-
ken. 
Gezonde hersenen zijn van levensbelang. Door een hersenaan-
doening raak je vaak jezelf kwijt. Lopen, praten en denken, alles 
wat zo vanzelfsprekend lijkt, kan zomaar voorbij zijn.  Vrijwel 
iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een hersenaan-
doening. Dat moet stoppen. De Hersenstichting zet alles op 
alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te 
genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken 
laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we 
vernieuwende projecten uit. 
Ook voor onze collectanten: hartelijk dank! Wij hopen dat we 
volgend jaar weer een beroep op jullie mogen doen. 
Tiny van den Broek

VOORAANKONDIGING POLITIEKE 
BIJEENKOMST KIESDREMPEL

Jo Ritzen, voormalig minister van onderwijs 
voor de PvdA, en Yvonne van Rooy, voormalig 
staatssecretaris voor het CDA, zijn een peti-
tie begonnen. Het onderwerp hiervan luidt: ‘Is 
een kiesdrempel wenselijk?’ Een kiesdrempel 
betekent dat je met een grotere kiesdeler dan 
momenteel pas daadwerkelijk toegang krijgt tot de volksver-
tegenwoordiging van ons land.  Momenteel is het zo geregeld 
dat je met minder dan de kiesdeler al een (een)mansfractie kan 
vormen. Dit systeem heeft ertoe geleid dat er momenteel 20 
fracties zijn in de Kamer met 150 zetels. De nadelen hiervan zijn 
dat het vormen van een meerderheidscoalitie onmogelijk wordt 
en wetgeving idem.
CDA Drimmelen ziet dit probleem ook en hoort van de bur-
gers dat die zorgen breed gedeeld worden. Daarom houdt CDA 
Drimmelen op dinsdag 7 maart een politieke bijeenkomst er-
gens in de gemeente Drimmelen.  Een van de initiatiefnemers 
van de petitie, Yvonne van Rooy, heeft toegezegd hierbij aanwe-
zig te zijn. 
Binnenkort verneemt u welke andere sprekers, pro en contra 
een kiesdrempel, ook aanwezig zijn.  Dan kunnen wij ook de 
locatie bekendmaken.
CDA Drimmelen, Sjaak van Schie

VEILIGHEID EN BRANDPREVENTIE

Lijst Harry Bakker heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Ie-
dereen moet zich in onze dorpen veilig kunnen voelen. Onlangs 
is in het meestal rustige Drimmelen-dorp in een korte tijd een 

POLITIEK
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1. Wilma Gommeren, 
2. Jan van Hamersveld, 

3. Anita Dudok, 4. Chantal 
Huijbregts, 5. Elly Bloemen-
daal, 6. Peter Couweleers, 
7. Susan de Smit, 8. Frans 

Snoeren. 9. Shu-kwan Man, 
10. Frits Dudok, 
11. Cor Franken, 

12. Toos van Boxsel
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aantal inbraken gemeld en dan besef je des te meer hoe belang-
rijk veilig wonen is.
Cameratoezicht
In de raadsvergadering van 2 februari j.l. is het veiligheidsbe-
leid uitvoerig besproken. De burgemeester heeft toegezegd te 
willen onderzoeken of op bepaalde plaatsen in onze gemeen-
te waar sprake is van overlast, cameratoezicht een mogelijke 
oplossing kan zijn. We hebben als gemeenteraad ook aangege-
ven dat het aantal wijkagenten verhoogd moet worden en het 
liefst naar 5. Ook komt er nog meer aandacht voor alcohol- en 
drugspreventie. Dit zijn zomaar enkele speerpunten uit de di-
verse veiligheidsprogramma’s die (regionaal) worden uitgevoerd. 
Brandpreventie
Een ander belangrijk punt is de veiligheid in je eigen woning. Dit 
bracht mij op het idee om de actie “Home Safety Check” van 
de gemeente Drimmelen en de brandweer onder uw aandacht 
te brengen. 

Het is een gratis check die 
door de gemeente in samen-
werking met vrijwilligers met 
brandweerkennis en -ervaring 
wordt uitgevoerd. Zij komen 
bij u langs om samen met u uw 
woonsituatie door te nemen. 
Uit de praktijk blijkt dat veel 
mensen vaak niet bewust zijn 
van brandonveilige omstandig-
heden in hun woning. De vrij-
willigers kunnen u een advies 
geven. Aan de hand van een 
checklist wordt gekeken naar 
alle zaken die uw brandveilig-
heid kunnen verhogen.
De Home Safety Check is gra-
tis en duurt ongeveer 1 uur.  U 
verplicht zich tot niets. Na af-

loop ontvangt u een samenvatting en tips en een gratis rook-
melder (zolang de voorraad strekt).
Afspraak maken
U kunt een afspraak maken via gemeente@drimmelen.nl of 
140162 t.a.v. cluster veiligheid.  Noteer uw naam, adres, tele-
foonnummer en e-mailadres. Een hele mooie actie die veel leed 
kan voorkomen.
Maak er gebruik van.  Het kost niets!  Brand voorkomen is beter 
dan blussen.
Wilma van Beurden, raadslid Lijst Harry Bakker

SAMEN  VOOR HUIZEN EN GEZONDHEID
SAMEN met de GGD maken we gezond gewoon

Na de discussie over bouwen in Hooge Zwaluwe is het nieuwe 
bouwplan al in beeld:  Made Oost II. Tussen de Zandstraat, de 
Voorstraat en Made Oost I verschijnen 121 nieuwe woningen. 
Aan de gemeenteraad is beloofd dat 25% van de te bouwen hui-
zen goedkope huurwoningen zullen zijn. Dat gaat lukken, want in 
het plan zijn er 40 ingetekend. Dit is zelfs 30%!  Goed zo. 
Ook  25% van het totaal zouden goedkope koopwoningen zijn. 
In het plan staan er 8 gepland.  Lang geen 25% dus! SAMEN 
Drimmelen vindt dat er dus weer niet geluisterd is. Is de pro-
jectontwikkelaar de baas? Waar blijven onze starters en spoed-
zoekers? Maar wanneer wordt er dan gebouwd? Misschien zijn 
er weer mensen in de omgeving die daar wel eens een uil heb-
ben gezien, of een bonte of groene specht. Of misschien wel 
een vos… Gaan zij protesteren dan wordt het bouwen weer 

uitgesteld en moeten de woningzoekenden weer wachten. Denk 
aan onze dorpsgenoten, mensen!
Het wordt wel weer een mooi wijkje, met veel groen. Interesse? 

Ga in het gemeentehuis eens 
kijken. Daar ligt het ontwerp-
bestemmingsplan ter inzage.
De GGD heeft een toekomst-
visie van 10 jaar gemaakt: Wij 
maken gezond gewoon. De ge-
meenteraad mag die beoorde-
len. De visie gaat uit van 4 prin-
cipes: 1. Je moet voorkomen als 

het kan en beschermen als het moet. 2. Iedereen is verschillend, 
maar we willen allemaal gezond opgroeien en ouder worden. 3. 
Denk aan jezelf, maar je bent niet alleen. 4. Streven naar gezond-
heid om ons heen, binnen en buiten. 
SAMEN Drimmelen vindt dit goede uitgangspunten. De GGD 
zorgt voor vaccinatieprogramma’s, bevolkingsonderzoeken naar 
kanker, gezondheidscampagnes, onderzoek naar luchtkwaliteit, 
en zet zich in voor onze veiligheid.  Zo’n organisatie verdient 
een goedgekeurde toekomstvisie.
En toen was het weer tijd voor het sauwelen. Deze keer niet 
in de gemeenteraad, maar in alle dorpen. Afgevaardigden van de 
raad en het college waren overal aanwezig. Misschien zijn we nu 
nog wijzer over onderwerpen in onze gemeente. Maar je kunt 
ook altijd terecht bij ons: samendrimmelen@gmail.com. 
Groeten, Kees

SAMEN DRIMMELEN  VOOR 
WIJKAGENTEN EN ASIELBELEID
SAMEN onderwerpen bespreken in de raad

In de gemeenteraad werd donderdag 2 februari o.a. het nieuwe 
regionale politiebeleid voor 2023-2026 besproken. Dit moet 
worden vastgesteld voor de regio Zeeland-West-Brabant. De 
raad stemde in met de zienswijze van het college hierop.
De onderwerpen waarop de komende 4 jaar extra gelet wordt 
zijn: 1. Ondermijnende criminaliteit, 2. Cybercriminaliteit, 3. 
Verbinding met de samenleving en maatschappelijke onrust en 4. 
Jeugd, zorg en veiligheid.
SAMEN Drimmelen kan het in grote lijnen ook eens zijn 
met het voorgestelde beleid. Maar ook bij de politie is een 
personeelsgebrek. Misschien kun je mensen aantrekken als 
de salarissen zouden worden verhoogd? Maar dat beslist de 
overheid.  We moeten het met de mensen doen die we kunnen 
aannemen. Zo ziet het college het ook: in het beleid wordt 
gesproken over één wijkagent per 5000 inwoners. Die hebben 
wij niet, dus reageert onze burgemeester, die veiligheid in zijn 
portefeuille heeft,  dat hij erop zal staan dat dit beleid uitgevoerd 
wordt. Goed zo burgemeester!
Kennen jullie onze wijkagenten trouwens:  Wesley van Arendonk 
voor Made, Bob Coppens voor Terheijden en Wagenberg en 
Yuksel Demir voor Hooge en 
Lage Zwaluwe en Drimmelen. 
Je ziet ze natuurlijk nooit als 
je ze nodig hebt, maar dan kun 
je hen wel bereiken: 0900-
8844, of je gaat naar www.
politie.nl. Als uitvalsbasis 
wordt het politiebureau in 
Oosterhout gebruikt, want 

Raadslid Wilma van Beurden met 
“Home Safety Check”
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de agenten horen bij het Dongemond-team. Ze hebben dus ook 
wel eens klussen buiten de gemeente Drimmelen. Dus tijd voor 
meer wijkagenten!
Asielzoekers
De overheid vindt dat de vluchtelingen, asielzoekers en 
statushouders gelijk verdeeld moeten worden over Nederland. 
Wij werken samen met andere Baroniegemeentes. In de 
gemeente Drimmelen zijn we hierover ook diep aan het 
nadenken. We willen SAMEN deze mensen helpen, maar willen 
ook dat onze eigen starters en spoedzoekers een woonruimte 
krijgen. Donderdag 9-2 was hierover in het gemeentehuis een 
informatieronde. Deze donderdag, 16-2, komt dit terug in de 
opinieronde. De raadsleden mogen dan de mening van hun 
partij laten horen. Benieuwd? Kom dan gezellig langs. Of laat je 
mening horen bij ons: samendrimmelen@gmail.com. 
Groeten,  Kees

BEDEVAARTEN BANNEUX 2023

5-daagse bedevaart van 12 t/m 16 
mei of 1-daagse bedevaart op zon-
dag 14 mei
Het Diocesaan Banneux comité van het 
bisdom Breda organiseert ook in 2023, 
waarin we de 90ste verjaardag van de ver-
schijningen vieren, zowel een meerdaagse 
als een eendaagse bedevaart naar het Bel-
gische Banneux N-D, aan de voet van de 
Ardennen. De begeleiding wordt verzorgd 
door eigen pastores en zorgteam die sa-
men willen instaan voor een inspirerende 
bedevaart en een aangenaam verblijf.

Informatie
Reissom voor de 5-daagse, volledig verzorgde (vol pension) be-
devaart bedraagt € 385,- p.p. De 1-daagse bedevaart, incl. warm 
middagmaal en namiddagkoffie met stuk vlaai, bedraagt € 75,- 
p.p.  Voor meer informatie kunt u terecht bij onze Vijf Heiligen 
Parochie.
Ria Theuns uit Made is propagandiste van de bede-
vaart naar Banneux en uiteraard goed op de hoogte 
van de activiteiten daar. Neemt u contact met haar op 
via telefoonnummer 0162 683174 of 06 25534706.
Het zou leuk zijn als we met een grote groep van de  Vijf Heili-
gen Parochie naar Banneux trekken.
Gegevens voor meer inlichtingen en aanmelding
Postadres: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch, e-mail: banneux.
bisdom.breda@gmail.com, website: www.caritas-banneux.nl/
bisdombreda.
Jaarthema 2023
“Kijk naar de ster,  roep Maria aan,  als je haar volgt,  ben je niet 
bang!” Het zijn de woorden van de Heilige Bernardus van Clair-
vaux. Deze raad willen wij opvolgen, iedere keer weer als we in 
Banneux bij de Maagd der Armen zijn. Maria wil onze gids zijn 
naar haar zoon Jezus,  de  Verlosser.
Laten we,  ook in 2023,  ingaan op deze uitnodiging!

CARNAVAL IN ERPELROOIERSLAND: 
”DOE UT NOU NIE”

Ieder jaar kijken we weer uit naar carnaval om een paar dagen 
op gepaste manier onze zorgen te vergeten. Door allerlei ont-

wikkelingen rondom covid-19 hebben we he-
laas moeten besluiten om een paar jaar geen 
carnavalsvieringen te organiseren in onze Vijf 
Heiligen Parochie. 
Zoals bekend wordt carnaval van oorsprong 
alleen door katholieken gevierd en dan voor-
namelijk in het zuiden en delen van het oos-

ten van ons land. De datum waarop carnaval wordt gevierd vindt 
zijn oorsprong in de kerkelijke kalender, die berekend wordt 
vanuit eerste paasdag. 
Paaszondag is de eerste zondag na de eerste volle maan na het 
begin van de lente. De vastentijd begint 40 dagen voor eerste 
paasdag, waarbij zondagen niet meetellen. 
De eerste carnavalsdag valt dan zeven weken voor eerste paas-
dag. Carnaval begint officieel op zondag, dit jaar op zondag 19 
februari, maar er wordt vaak al op vrijdag of zelfs eerder be-
gonnen. 
Vanuit onze christelijke traditie 
vinden wij het heel belangrijk 
dat er, voorafgaand aan de vas-
tentijd, goed en op een verant-
woorde manier carnaval wordt 
gevierd. De afsluiting is dan op 
Aswoensdag omdat dan in de 
christelijke traditie de vastentijd begint. In onze Vijf Heiligen Pa-
rochie is er op alle drie onze  kerkplekken  een Aswoensdagvie-
ring waarvoor u uiteraard van harte wordt uitgenodigd.
Het motto op Wagenberg dit jaar luidt “Doe ut nou nie”.  
Misschien zegt u wel dat het een dubbelzinnig motto is en dat is 
het ook enigszins. Carnaval vieren is belangrijk maar dan wel op 

een verantwoorde manier en daar 
mogen we elkaar dan,  als het nodig 
is, op attenderen met de woorden 
“Doe ut nou nie”. 
In onze H. Gummaruskerk van Wa-
genberg wordt onder dit motto de 

carnavalsviering gehouden op zondag 19 
februari om 09.30 uur. Deze viering 
wordt muzikaal verzorgd door de Leutband 
en de ervaring leert dat het beslist weer 
een inspirerende viering maar ook een ge-
paste viering wordt. De Jeugdraad en de 

Gangmakers krijgen ook 
een belangrijk moment 
in de viering zodat het weer een samenzijn 
wordt van jong, middel en oud. Zo hoort het 
ook want met carnaval is het de bedoeling 
dat we saamhorigheid uitdragen. Alle geledin-
gen van Erpelrooiersland en wij als geloofs-
gemeenschap kijken er naar uit om u daar te 
ontmoeten. 
Natuurlijk wens ik iedereen mooie en onbe-
zorgde dagen en graag tot zondag 19 februari 
aanstaande!

Giny van der Korput, pastoraal werkende

KERKEN
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VIJF HEILIGEN PAROCHIE
Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt Terheijden
E-mail: terheijden@naardekerk.nl
In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact 
opnemen met telefoonnummer 06 10490088.
Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 18 februari 19.00 uur: Eucharistieviering.  Voor-
ganger: pastoor R. van Bronswijk. Orgel: dhr. J. van Opdorp.
Extra collecte: Rampen Syrië en Turkije.
Woensdag 22 februari 19.00 uur: Aswoensdag. Eucharistie-
viering.  Voorganger: pastoor R. van Bronswijk.
Zaterdag 25 februari 19.00 uur: Eucharistieviering.  Voor-
ganger: pastoor R. van Bronswijk. Koor: Anthony Singers.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is geopend op 
vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, telefoonnummer 076  
5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, 
jubileum, een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen 
doopbewijzen enz. 
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt  wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. we-
ten aan het parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden, 
telefoonnummer 076 5931216 of via e-mailadres terheijden@
naardekerk.nl.  U bent van harte welkom.

RAADSLID  TIM SIMONS BENOEMD  TOT 
WETHOUDER IN DRIMMELEN

Tim Simons (28) is donderdag 2 februari 
benoemd tot wethouder voor de VVD in 
Drimmelen. 
Hij begint ‘met een frisse blik’ en is tege-
lijkertijd een bekend gezicht, omdat hij al 
10 jaar op het gemeentehuis te vinden is. 
Daardoor kent hij de weg en de politie-
ke dossiers. Hij neemt de portefeuille van 
zijn voorganger integraal over.
Erop af
Naast zijn politieke werk in de raad heeft Tim altijd bij willen 
dragen aan een beter leven voor de mensen om hem heen. Zo 
kijkt hij nog steeds met groot plezier terug op zijn tijd voor de 
klas op het vmbo in Breda. In zijn wethouderschap kijkt hij uit 
naar veel en open contact met de inwoners en ondernemers 
van de zes dorpen. “Ik wil veel op pad zijn. Eropaf en in gesprek. 
Horen wat beter kan en mij daarvoor inzetten. We gaan zorgen 

dat er gebouwd wordt voor 
jong en oud, aan de slag voor 
veiligere routes naar scholen 
en sportvelden en onderne-
mers de ruimte geven om onze 
dorpen bruisend te houden. 
Als wethouder pak ik de hand-
schoen op om deze ambities 
waar te maken.”
Veel werk te verzetten
Tim Simons wordt naast eer-
ste locoburgemeester ver-
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antwoordelijk voor Economische Zaken, Landbouw, Recreatie 
en toerisme, Biesbosch, NL Delta, Havens, Openbare ruimte: 
verkeer, wegen en vervoer, Ruimtelijke ontwikkeling, Bouwen, 
Wonen, Grondzaken, Omgevingswet (samen met wethouder 
Bakker), Arbeidsmigranten, Sociaal-cultureel Dorpshart Made 
(samen met wethouder Vissers).
Fractievoorzitter
Raadslid Danique Hoeve volgt Tim Simons op als fractievoor-
zitter van de VVD. Danique Hoeve (20) is daarmee de jongste 
fractievoorzitter van Nederland. De vrijgekomen plek in de raad 
wordt ingevuld door Ysima Han (25), die op die avond geïnstal-
leerd is als raadslid.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding

Ieder jaar rondom Koningsdag is er de zogenaamde 
lintjesregen. Een lintje is een koninklijke onderschei-
ding voor iemand die bijzonder verdienstelijk is ge-
weest voor de samenleving. 
Kent u iemand die volgens u een lintje verdient? En 
woont diegene in de gemeente Drimmelen? Stelt deze 
persoon deze waardering op prijs? Dan kunt u die per-
soon voordragen bij de gemeente via bestuurssecreta
riaat@drimmelen.nl of telefonisch via 140162.

Iemand voordragen voor de uitreiking tijdens de lintjesregen in 
april 2024 kan tot uiterlijk 1 juni 2023.
Meedenken over plannen in uw dorp, wijk of straat? 
Laat ons weten hoe!

We vinden het belangrijk dat inwoners uit 
Lage Zwaluwe, Hooge Zwaluwe, Made, 
Drimmelen, Terheijden en Wagenberg 
meedenken over plannen van de gemeen-
te. Maar op welke manier wilt u graag op 
de hoogte worden gehouden over deze 
plannen en hierover meedenken? Laat het 
ons weten en vul de korte vragenlijst in. 

We stonden al in verschillende dorpen om die mening bij inwo-
ners op te halen en de enquête werd veelvuldig ingevuld. Scan 
de QR-code en vul ook deze korte vragenlijst in.
SWO 25 jaar - NLdoet actie 

NLdoet zet vrijwillige inzet in de schijn-
werpers en nodigt iedereen uit om 
een dagje het verschil te maken en te 
ervaren wat ertoe doet als je vrijwil-
ligerswerk doet! SWO doet hier zelf 
ook actief aan mee op vrijdag 10 maart. 
In het jaar dat ze 25 jaar bestaan gaan 
ze samen met de beroepskrachten, het 

bestuur, vrijwilligers en geïnteresseerde inwoners minimaal 25 
“klussen” uitvoeren bij mensen thuis.
Vanuit de gemeente Drimmelen doen wij hier ook aan mee. 
Onder andere het college en het Energieteam steken die dag 
de handen uit de mouwen en gaan SAMEN een klusje klaren. 
Hierbij willen we bij inwoners met een kleine portemonnee 
energiebesparende materialen in huis aanbrengen.
Kent u iemand uit de gemeente die we hiermee blij kunnen ma-
ken? Neem dan contact op met SWO via info@swodrimmelen.
nl of telefoonnummer 0162 451894.
Gemeenteraad discussieert over opvang en huisvesting 
aandachtsgroepen
Op donderdag 9 februari heeft de gemeenteraad gesproken 
over de taak die de gemeente heeft voor de opvang en huis-

vesting van aandachtsgroepen. 
Dit zijn niet alleen asielzoekers, 
vluchtelingen uit Oekraïne en 
statushouders maar zeker ook 
starters en andere inwoners uit 
onze gemeente die dringend 
een woning zoeken. 
In heel Nederland is de woningnood hoog, dat is een feit. Daar-
naast hebben we te maken met een toenemende vraag naar 
opvangplekken door het hele land. In december maakten de 
Baroniegemeenten afspraken over de opdracht die er ligt op 
het gebied van opvang en huisvesting van aandachtsgroepen. De 
opdracht voor de regio is bekend, en daarmee ook de taak voor 
de gemeente Drimmelen. Het college van B en W hecht veel 
waarde aan de gedachte van de raad. Daarom vraagt het college 
aan de gemeenteraad om een mening te vormen over het ver-
lengen van de opvang vluchtelingen uit Oekraïne, de opvang van 
asielzoekers en de huisvesting van statushouders. Het college 
neemt uiteindelijk het besluit over de exacte invulling. De raad 
is op 9 februari bijgepraat in de Informatieronde, op 16 februari 
staat het onderwerp op de agenda voor de Opinieronde.
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, Corner (kavel 5): Tiny house aan het E-Veld.
Wagenberg, Brouwerijstraat 31: Zonnepanelen gemeentelijk 
monument. 
Wagenberg, Linieweg 5: Realiseren overkapping.
Wagenberg, Dorpsstraat 11A: Oprichten bijgebouw.
Instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats
Terheijden, Zeggelaan ter hoogte van huisnummer 74.

Rondom de Toren wordt bezorgd op 
woensdag of donderdag.

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

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

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

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl.

Leuke carnavalsfoto’s?
Mail ze naar liesbeth@rondomdetoren.nl.

Om ze in de volgende editie te kunnen gebruiken, 
graag uiterlijk vrijdag 24 februari!
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