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Deze foto is gemaakt door Anita Dudok.

In deze RdT zijn nog veel meer foto’s te bewonderen!
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Colofon
Rondom de Toren is een tweewekelijkse uitgave en wordt in 
Terheijden en Wagenberg huis-aan-huis bezorgd.
Secretariaat  Hoevenseweg 18 4845 PD Wagenberg
  076 - 593 1952
Extra exemplaren
Terheijden:  Bibliotheek Terheijden, ‘Toptiekske,
  Jürgen en Carolien van Dongen
Wagenberg Bakkerij Léon van Dongen,  Plexat
Online bereikbaarheid
Website: www.rondomdetoren.nl
Facebook: facebook.com/rondomdetoren
Drukkerij Drukkerij Boonen
Bezorgklachten liesbeth@rondomdetoren.nl of  076 - 593 2137
Volgende editie 1102
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 08-03-2023, 17.00 u

GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 424 024
Pastorale zorg   06 - 10490088
Bloedafname  Terheijden Dokters & Co: dagelijks tussen 8.00  
                                      en 10.30 uur,  alleen op afspraak.
                                      Schepenhof Fysio: ma - wo - vrij   
                                      8.00 - 10.00 uur,  vrije inloop.
Apotheek Terheijden  076 - 593 4300
Service apotheek Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    na contact apotheek Made
    ma. - vr. 8.45 - 10 u
Surplus Welzijn Terheijden  Raadhuisstraat 2c
    www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk  076 - 502 7788
Sociaal Raadslieden Werk  076 - 502 7788
 spreekuur  alleen op afspraak
 contact   srw.drimmelen@surplus.nl 
Schuldhulpverlening  076 - 502 7788
SWO    0162 - 451 894
POLITIE
Algemeen nummer  112
Politie Zeeland/West-Brabant 0900 - 8844
    www.politie.nl
Wijkagenten   B. Coppens 
GEMEENTE INFORMATIE Park 1 Made  T.  14 0162
    www.drimmelen.nl
WMO-loket   ma. - vr. 9 - 12.30 u
    gemeente@drimmelen.nl
Milieustraat  Terheijden  076 - 593 4795
 openingstijden  ma. - vr.  13 - 16 u,  za 10 - 15 u
Ophalen afval    Terheijden groen:  15/03,
    grijs:  22/03
          Wagenberg groen:  17/03 
    grijs:  24/03
Ophalen oud papier  zie Gemeente Drimmelen 
        app,  afvalkalender
Ophalen plastic             Terheijden  15/03  
    Wagenberg  17/03
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. en vr.. 14.30 - 17 .00 u,   
    wo.  12.30 - 17.00  u
Woonvizier   0162 - 679 800

KINDEROPTOCHT  ERPELROOIERS
Wagenberg 18-02-2023, uitslag

Wagens 
1e De Bengels - Doe ut nou 
nie
Grote groep  
1e CV Kattekwaet - Os baasje 
zee nog, doe ut nou niet,  maar 
wai deëen ut toch 
2e CV De Feestneuzen - Doe 
ut nou nie, dan hedde de poppen aon ’t dansen  

3e CV De Ranjatappers - Wai 
doen ut (nog) nie  
4e Helkantse Brouwerijboef-
jes - Dat doet die van mij nou 
nooit
Kleine groep 
1e CV De Boefjes - Wai heb-
ben ut wir begaaid.  Alle lek-

kers weg gesnaaid!
Individueel 
1e  Pokedrum - Wej sloan dur wer 
vur wej sloan nergus up 
2e ‘t Feestverreke - t dak eraf met t 
feestverreke 
3e  CV Las Papas - Kleurrijk Wagen-
berg 

GROTE OPTOCHT ERPELROOIERS
Wagenberg 19-02-2023, uitslag

Wagen  
1e CV De Koeckebackers - Noar un tetje van doe ut nou nie 
feeste wai wir noar un joar of 3 
Groep 
1e C.V. De Babbelaars- Doe da 
nou nie, die hôge prijze vur d’n 
energie 
2e CV De Schuimbrouwers - 
Gert de Kok zee doe ut nou nie, 
deze boy red het misschien nie  
3e C.V. Hachee - Doe ut nou nie, 
anders stoat ut water tot over 
oe knie 
4e Meskus van de Leut - Doe da nou ni, want dan is du geest 
uit de fles 
5e C.V. De Kliekskus - Doe ut nou mime 

6e C.V.  Vin ik leuk 
- Proost op de 
bouwlocatie 
Individueel 
1e CV Buiten 
Brabant Doet Mee 
- Wij zijn wat fout 
maar we komen 
voor goud 
2e De Heilige 

Boontjes - Ons moeder zei  
3e  Van Groezen & van Groezen – Wai kenne ut nie meer aon 
4e United Potatoes Of  Wagonmoun- tain - Verlengde Elsakker 
doe ut nou nie, wai zen versleten tot aan knie! 

TERUGBLIK CARNAVAL
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Wisselbeker (Hoogste totaal aantal 
punten) 
1e C.V. De Babbelaars - Doe da nou nie, die 
hôge prijze vur d’n energie
Foto’s: Merijn Litjens, Judith Bouma-Litjens. 
Kijk voor meer foto’s op:
Kinderoptocht 2023 – overzicht: https://myalbum.com/
album/4iurKbjGHykE/
Kinderoptocht 2023 – detail https://myalbum.com/album/
MD9Zr6xHgDMq/
Grote optocht 2023 – overzicht: https://myalbum.com/
album/7CwJeQBeXN5o/
Grote optocht 2023 – detail: https://myalbum.com/album/
aeb8choWk5g6/

MEE OOS KEND’ALLE KAANTE OP
TCV De Schraansers    

Dinsdagavond 21 februari, zo rond een uur 
of 11 ’s avonds….. als je denkt dat de mees-
ten wel een beetje klaar zijn met feestvieren, 
barst er toch nog een feestje los in onze resi-
dentie. De Broeders
van Aande-
re Moeders 

komen vol trots met de Baro-
nie-bokaal naar Traaie en wor-
den als ware helden onthaald. En 
dat zijn ze ook natuurlijk! Met 
hun geweldig nummer ‘Brabant-
se Meid’ laten zij de concurren-
tie ver achter zich. Geweldig om zo de 5 dagen carnaval af te 
sluiten. 
Een carnaval wat met ons motto ‘Gin gemekker ’t ken nog 
gekker’ echt té gek was. We begonnen op vrijdagochtend al 
vroeg met een bezoek aan alle 3 de basisscholen in ons dorp. 
Daar werden de nodige polonaises gelopen en ieder bezoek 
sloten we af met het Traais volkslied,  wat ingezet werd door 
onze eigen Prins Wollie dun 1ste.
Na het bezoek aan het verzorgingstehuis werd de avond gran-
dioos met het Opwermconcert. Opwermen met zo veel be-
zoekers en diverse kapellen is dan zeker niet moeilijk, dat gaat 
vanzelluf.
Zaterdagochtend weer vroeg uit de veren voor het Snotpin-
nekusbal in De Cour. Daar werd door onze burgemeester Boy 

Scholtze de sleutel overhandigd 
aan Prins Wollie en Prins Ha-
zie, zodat zij de komende da-
gen voorop konden gaan in de 
leut! De burgemeester had Prins 
Wollie zelfs advies gegeven over 
welke schoenen te dragen; en ja 
hoor beide heren zagen er pri-

ma uit met hetzelfde gouden schoeisel. 
En omdat het zo gezellig is in Traaie ging de burgemeester ook 
nog mee naar SVT, om de aftrap te doen van de voetbalwed-
strijd tussen SVT en het G-team!  Wat een leuk feestje. 
Vervolgens de kinderoptocht, veel kinderen hadden met elkaar 
mooie creaties gemaakt zodat er een mooie kleurrijke stoet 
door Traaie trok.  We hopen dat er volgend jaar nog meer kin-
deren meedoen! 
Na de onthulling van Boer Klaos werden de winnaars bekend-
gemaakt. In categorie A: CV De Zonnekes, categorie B: De Rain-
bow Glitter Girls en in categorie C: De Draokskes.
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Zaterdagavond stond in het teken van de Vrienden van de Prins. 
2 artiesten kwamen optreden om te vieren dat de vrienden 11 
jaar bestaan. Randy Watzeels en Dries Roelvink hebben er echt 
een feest van gemaakt. Je wordt  Vriend van de Prins als je € 15,- 
betaalt.  Van dat bedrag worden carnavalsactiviteiten betaald die 
deze vrienden zelf belangrijk vinden! 
Na zaterdag volgde op zondag de grote optocht door Traaie, 
met een nieuwe route en voldoende deelnemers een mooie 
tocht met schitterende creaties;  je ziet aan de bouwers dat het 
maken van een optochtcreatie een ware sport is en iedereen 
ieder jaar weer zichzelf overtreft! Complimenten aan alle bou-
wers, maar ook aan de vrijwilligers zoals verkeersregelaars, die 
er nodig zijn om een optocht te kunnen rijden! 

De prijsuitreiking volgde die avond. In categorie A ging Dun 
Goldband er met de eerste prijs vandoor. CV Toedeloe won 
in categorie B en CV Pluchen Ber in categorie C.  Voor de 
Braoipotte was de eerste prijs in categorie D.
De publieksprijzen gingen naar Goed Gemutst, CV Toedeloe en 
CV Pluchen Ber. De overall prijs was voor CV Toedeloe en de 
Aanmoedigingsprijs voor CV De Lassers.
De bierprijs, beschikbaar gesteld door Dorpsbrouwerij Terheij-
den, was voor de Ouwe Paters.
Maandagochtend vertrok de bus al vroeg naar Baronie TV om 
de studio daar eens flink op te poetsen. Mientje Sop was daar 
om Prins Wollie en Prins Hazie eens goed te interviewen. Mooi 
dat we daar een half uur zendtijd kregen om ook Traaie in de 
Baronie te promoten. 
Op maandagmiddag werd het Smartlappenkoor verrast door 
hen uit te roepen tot Bovenste Beste. Jarenlang hebben zij 
zich ingezet voor een mooie carnavalsviering en geven zij op 
maandagmiddag bij  Joep een carnavalsconcert. De muzikanten 
mogen terecht trots zijn op deze onderscheiding. De Bovenste 
Beste wordt uitgereikt aan een persoon of groep die zich belan-
geloos inzet voor het Traais carnaval! 
Snel door naar De Gouden Leeuw waar De Schraansers samen 
met Nootdkreet een muziekbingo met Franse slag organiseer-

den. Na vele rondes en 
een aantal valse bingo’s 
ging deze middag ook al 
weer snel voorbij. 
’s Avonds bezochten we 
nog Sovak en een aantal 
kroegen en maakten we 
ons op voor de laatste 
dag,  dinsdag.

Dinsdagochtend hebben we, samen met de Jeugdraad, de ouders 
en ouderen, ontbeten bij De Cour; 80 man aan 1 lange tafel, dat 
was heel gezellig! 
Bij de Jumbo in Terheijden werden de ‘1-minuut gratis winke-
len’ verzilverd en de winnaars van de kleurplaat ontvingen hun 
prijs! De jeugd mocht eerst 1 minuut gratis winkelen, de kar 
ging direct naar de snoep en chips en een hele volle kar met 

allerlei lekkers werd ‘afgerekend’. Daarna volgden de dames van 
Stekkers & Snoeren. Zij mochten 1 minuut gratis winkelen en 
hadden vooraf al besloten de prijs te schenken aan de voedsel-
bank! Een hele mooie carnavalsgedachte die ook door de Jumbo 
zeer op prijs werd gesteld. Met 3 volle boodschappenkarren 
is er meer dan € 800,- aan boodschappen geschonken aan de 
voedselbank. Dank Stekkers en Snoeren, maar zeker ook dank 
aan de Jumbo Terheijden voor deze grootse sponsoring. 
Dinsdagmiddag waren we ook nog even te gast bij Sovak, wat 
een feest was het daar weer, en we mochten ook nog op de 
Duitse Biermiddag langs gaan waar Prins Wollie en Menno lieten 
zien over echt zaagtalent te beschikken.
En toen kwam de avond…. de lampionnenoptocht met heel 
veel kinderen en ouders. Met gedoneerde lichtstaven, door de 
Vrienden van de Prins, was het een hele mooie kleurrijke stoet. 
Zo mooi dat zelfs het Brabants Buske live verslag kwam doen 
op Omroep Brabant! Prins Wollie was nog goed bij stem en 
kon het motto voor 2024 bekend maken…. dat is Mee oos 
kend’alle kaante op.
Na de nodige dankwoorden van onze 2 Prinsen werd toch dit 
jaar Boer Klaos in de fik gestoken waardoor carnaval mooi afge-
sloten werd. Vele mensen gingen 
al naar huis, maar wij mochten 
nog even door. In De Cour werd 
de jeugdraad ‘gedeformeerd’…. 
da’s een mooi woord voor be-
dankt en het afnemen van de 
steken. De jeugdraad heeft het 
fantastisch gedaan en naast Prins 
Hazie hebben al die kids een 
mooi carnavalsprogramma door-
lopen. Wat fijn dat ze zo goed be-
geleid zijn door de 3 dames van de jeugdbegeleiding. 
Om 22.11 uur kwam burgemeester Boy Scholtze terug naar 
Traaie om de sleutel terug te vragen. Uniek en heel bijzonder 
dat onze burgemeester hiervoor naar onze residentie kwam. 
Daar was hij getuige van het afnemen van de steken en het 
laatste feest in Traaie.
Het was een mooi carnaval, we hebben nu al weer zin in het 
volgende seizoen. We gaan zeker nog evalueren want we horen 
ook graag terug wat jullie zo geweldig vonden aan het Traais 
carnaval.
Een speciaal dankwoord aan alle vrijwilligers óf betaalde be-
roepskrachten die zich zo inzetten voor een geweldig en veilig 
carnaval: de brandweer, de beveiligers, de verkeersregelaars, de 
sjouwers en bouwers, de horeca-bazen én hun personeel, de 
sponsors, de muzikanten (kapellen, koren, artiesten, broeders 
etc).  Te veel om op te noemen; grote dank aan alle carnavals-
vierders!  
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 bericht-
je!
Alaaf!  TCV De Schraansers
PS. Bij terugkeer van Baronie TV was 
het huis van Jari, één van de Broe-
ders van Aandere Moeders, versierd 
door zijn trouwe fans! Hij kon die 
avond nog lekker thuis nafeesten. 
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CONCURRENTEN  VOOR  TEUN DE 
RIDDER GEZOCHT

Sinds Teun terug is uit Su-
riname wint hij bijna alle 
wedstrijden of wedstrijdjes 
die  Wielerclub  Terheij-

den organiseert. Om het voor hem en ons wat leuker te maken 
zijn wij op zoek naar nieuwe leden.
Sinds corona zijn vele mensen, ook binnen ons dorp, op de 
(koers)fiets gestapt om de conditie op peil te houden. Wieler-
vereniging Terheijden bestaat al meer dan 50 jaar en heeft meer 
dan 90 leden,  zowel vrouwen als mannen.
Om jou niet alleen te laten fietsen of met je eigen groepje, no-
digen wij je uit om een keer met ons mee te komen fietsen.  
Rijden we te hard dan 
mag je in de groep 
meefietsen en kun je 
roepen: “Rustiger“. 
Rijden we te langzaam 
die dag, dan kun je 
op kop om je energie 
kwijt te kunnen. Toe-
ren en trainingsritjes 
om de conditie op peil 
te houden en om van 
de omgeving te genie-
ten zijn de meest be-
langrijke activiteiten naast enkele sportieve uitdagingen. Bijna 
iedere dag wordt er om 13.00 uur gestart op het pleintje voor 
Liever Thuis.  Alleen op zondag is de start om 9.00 uur. 
Als je lid wilt worden (voor de contributie hoef je het niet te 
laten,  die is maar € 30,- per jaar) krijg je een mooi shirt cadeau 
als welkomstgeschenk. Ben je gelijk opgenomen in de groep.
Op zaterdag 11 maart om 13.00 uur gaan we onze eerste 
toertocht maken of kom gewoon kijken op een andere dag om 
13.00 uur bij Liever Thuis of neem contact op met Hans Sche-
pers (bestuurslid), telefoonnummer 06 28068071.

GV SAMEN  VOOR  TERHEIJDEN

Op 11 februari heeft een aantal van onze 
turnsters in Kaatsheuvel hun 2e teamwed-
strijd gehad.
Het pupillengroepje heeft het goed ge-
daan. Zij zijn als team 3e geworden en Ta-

tum Janssen heeft ook nog een zilveren medaille ontvangen.
Onze jeugd- en junior-turnsters hadden daarna hun wedstrijd. 
Deze wedstrijd liep niet naar wens:  2 turnsters hadden een 
blessure en konden niet meedoen.
Gelukkig heeft Silke Vriens nog een goede wedstrijd gedraaid en 
een bronzen medaille verdiend.

SPORT
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TRIATHLON-TRIATHLON-TRIATHLON

Op 1 januari 2023 is de inschrijving weer geopend voor de Tria-
thlon in Terheijden. Op moment van schrijven staat de teller op 
bijna 500 deelnemende atleten wat betekent dat we weer over 
de helft zijn van ons maximaal aantal. Onder de inschrijvers we-
derom vele vaste ‘klanten’, en ik weet zeker dat er bij zijn die al 
meer dan 25-30 keer de finishlijn overschreden hebben. Onze 
speaker zal hun naam zeker rondschallen op 11 juni.
Het wordt een gedenkwaardige dag op 11 juni. De 39e editie 
gaat de geschiedenis in met een nieuwe naam: Inofec Triathlon 
Terheijden.
Wat houdt het in? Het gehele gebeuren bij start en finish gedeel-
te krijgt een enorme gedaantewisseling. De organisatie stoorde 
zich al jaren aan de kale dranghekken rondom het parcours. Om 
nu de middenstand lastig te vallen stond nooit op de agenda 
en er waren geen handen om een en ander op te tuigen. Vorig 
jaar viel dit een enthousiaste deelnemer ook op en we kregen 
van hem het verzoek of hij met zijn onderneming hoofdspon-
sor mocht worden. 
Toeval of niet, maar 
op dat moment kre-
gen we een nieuw 
commissielid bij 
onze organisatie die 
het wel zag zitten 
en op 11 januari j.l. 
is er een tweejarige 
sponsorovereenkomst getekend.  Tevens zijn er ook nog enkele 
co-sponsoren bereid gevonden deel te nemen waaronder de 
Texas Bar & Grill en LC By Berry’s. Meer info op onze website 
Inofec Triathlon Terheijden.
En nu… waar we nog trotser op zijn. Onze gemeentelijke deel-
nemers. Nu al het record van vorig jaar verbroken!! Meer dan 
50 deelnemers uit de gemeente Drimmelen.  Twee uit Lage 
Zwaluwe, tien uit Made, twee uit Wagenberg en maar liefst 44 
thuisspelers!! Een kleine greep uit onze lokale atleten.
Op de 1/8 afstand (500 m zwemmen, 20 km fietsen en 
5 km lopen):
Uit Made:  John Raaymakers en Pie Bauer. Dan voorlopig nog 
een Traaise strijd tussen 9 dames. Wordt het Annelies Bax of An-
nemiek Bax? Of Sandra van de Elshout, geen onbekende, of een 
van de ‘nieuwkomers’ Tonielle Kelders, Patries van Meer, Sanne 

Rademakers, Ankie 
Snoeren of MC van 
Zundert? Bij de he-
ren zal het er heet 
aan toe gaan tussen 
Mark Dauwerse en 
onze meerkamper 
Pieter Braun. In hun 

kielzog onze voormalige wethouder Jan Willem Stoop en Stef 
van Zundert. En hoeveel keer hij al deelnam weet ik niet maar 
wederom van de partij is Frank de Haan!
Op de kwart afstand (1 km zwemmen, 40 km fietsen en 
10 km lopen): 
Uit Lage Zwaluwe Sandra Kleine met grote intenties. 3 deel-
nemers uit Made. Wie is de snelste: Sjors Ligtvoet, Jan van de 
Ven of Alex Verhoeven? Robbie Kerremans houdt de eer voor 
Wagenberg hoog. Maar liefst 16 ingezetenen uit Terheijden die 
de onderlinge strijd aangaan. Wie kunnen we zeer zeker in de 
top 5 verwachten? Mijn voorspelling: Ronald van Hoek,  Antonio 
Terrizzi, Mark den Breejen,  Aaron de Snoo en Niels Taks.
Op het koningsnummer (2500 m zwemmen, 80 km fiet-
sen en 20 km lopen) 
5 kanjers uit Terheijden en 1 uit Lage Zwaluwe.  Job van de 
Noort, Sander van Ooyen, Ewald Verdaasdonk, Roel Weijters en 
Denis Weiland gaan 
het onderling uitvech-
ten.
Niet onbelangrijk nog 
te vermelden dat de 
doorgaande route 
door Terheijden vanaf 
8.30 uur afgesloten 
wordt voor al het 
verkeer. Gelieve dus uw planning reeds aan te kruisen op uw 
kalender en uw zondagse boodschappen indien mogelijk zater-
dags in huis te halen opdat u zondag onze atleten massaal aan 
komt moedigen. Spectaculair is altijd de zwemstart en goed te 
aanschouwen achter bij het terras van de  Texas Bar en Grill. 
Uiteraard doen we er alles aan om het tot in de puntjes geregeld 
te krijgen dat het voor zowel publiek als deelnemers een veilige 
en sfeervolle dag wordt. Het moeilijkste onderdeel om dat voor 
elkaar te krijgen is het verwerven van voldoende vrijwilligers. 
Om het voor eenieder leuk en veilig te maken hebben we er 
‘slechts’ 220 nodig.  Wij nodigen u van harte uit om het eens te 
proberen en u doet het echt niet voor niets. Een goed lunch-
pakket, na afloop een gezellige BBQ en eeuwige waardering van 
de deelnemers!! Aanmelden en nadere info: gdepeijper@gmail.
com.
Sportieve groeten,  Ger de Peijper

OPEN DAG ROEIVERENIGING BREDA 

Op zondag 19 maart organiseert Roeiver-
eniging Breda van 10.00 tot 13.00 uur een 
open dag voor sportieve mensen die willen 
kennismaken met de roeisport. 
Neem een kijkje in het clubgebouw en de bo-
tenloods, oefen ‘droog’ op een roeiapparaat 
in de fitnessruimte of ervaar hoe het is om te 

roeien op de rivier de Mark. Dit alles onder begeleiding van een 
ervaren instructeur.
Jeugd
Beginnende jeugdroeiers gaan elke zondagochtend en vrij-
dagavond het water op. Onze jeugdinstructeurs leren je veilig 
roeien, waarbij plezier in de sport en gezelligheid met je team-
genoten een belangrijke rol spelen. Je leert ook alles over de 
roeitechniek, de type boten en de regels op het water. In de 
winter is het ’s avonds te donker om te roeien en staat er elke 
vrijdagavond een workout op het droge op het programma. 
Voor gezellige activiteiten is bij Roeivereniging Breda ook volop 
ruimte. Een meerdaags roeikamp, het kerstdiner en een spette-
rende zomerse afsluiting met barbecue zijn activiteiten waar de 
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jeugdleden erg naar uitkijken. Voor alle jeugdleden worden in 
het komende roeiseizoen (onderlinge) wedstrijden op instap- 
en gevorderdenniveau georganiseerd, waarbij teamspirit en 
‘meedoen is belangrijker dan winnen’ centraal staan.

Volwassenen
Als beginnende roeier vanaf 18 jaar volg je bij Roeivereniging 
Breda de Crew Class cursus, waarin ervaren instructeurs je vei-
lig en met plezier leren roeien. De Crew Class cursus duurt 
drie maanden, waarin je tweemaal per week in groepsverband 
les krijgt over de roeitechniek, de boten en de verkeersregels 
op het water.  Roeien is een technische sport die je in een team, 
maar ook individueel kunt beoefenen. Of het nu recreatief is 
in toerboten of op wedstrijdniveau in snelle smalle boten, bij 
Roeivereniging Breda kun je elk seizoen sportief genieten op 
het water.
Over Roeivereniging Breda
Roeivereniging Breda is opgericht in 1974 en is aangesloten bij 
de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB). Roeivereniging 
Breda is gelegen op een schitterende locatie aan de rivier de 
Mark, op de grens tussen Breda en Terheijden (Bredaseweg 30, 
4844 CL Terheijden). Met circa 400 leden van 11 tot 80+ jaar 
kent de roeivereniging een bloeiend verenigingsleven. Het hele 
jaar door worden gezellige en sportieve activiteiten georgani-
seerd. Info op www.rvbreda.nl.
Open dag Roeivereniging Breda
Datum en tijdstip:  zondag 19 maart van 10.00 uur tot 13.00 uur. 
Locatie: Bredaseweg 30, 4844 CL Terheijden. 
Meer info op www.rvbreda.nl.

DE OOSTENRIJKSE SUCCESSIEOORLOG 
1740-1748

Deze oorlog was in feite een gevecht om de Oostenrijkse troon. 
Het was een oorlog waarbij meerdere Europese partijen waren 
betrokken, waaronder de Zuidelijke Nederlanden. De landen 
in het toenmalige Europa waren verdeeld in twee kampen die 
tegenover elkaar stonden. De oorlog werd voor een deel uit-
gevochten in de Lage Landen (het huidige Nederland en België), 
waarvan het zuidelijke deel in Oostenrijkse handen was.  Volgens 
een verdrag met Oostenrijk en het Britse Verenigd Koninkrijk 
waren de Nederlanden verplicht dit gebied te helpen verdedi-
gen tegen Frankrijk. 
In 1745 was het Franse leger dichtbij gekomen en werden de 
lage landerijen onder water gezet. In de polders rond Terheijden 
en Wagenberg staken alleen enkele doorgaande wegen en de 
linies boven het water uit. 
In 1746 is een grote en gedetailleerde landkaart gemaakt van 
onze omgeving, met daarop de aanwezige verdedigingswerken. 
Dat waren de schansen en linies en ook de lagere polders die 

EN  TOEN GEBEURDE....
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onder water waren gezet. 
Zodoende waren alleen 
de dijkwegen begaanbaar. 
Deze landkaart is voorzien 
van Duitstalige informatie 
en wordt bewaard in het 
Stadsarchief Breda.
De bedoeling was natuurlijk 
om Breda tegen aanvallen 
vanuit Frankrijk te bescher-
men. In mei 1746 werden 
Terheijden en Wagenberg 
overspoeld door soldaten 
van het Nederlandse leger 
en De Kleine Schans werd 

weer in gebruik genomen.  In de schans kwam het hoofdkwar-
tier. De ontelbaar vele soldaten werden in huizen geplaatst en 
moesten worden voorzien van voldoende levensmiddelen en 
voedsel voor de paarden. Blijkens de landkaart was dat hoofdza-
kelijk in Wagenberg, in Made, op Munnikenhof en in de Bergen.

Dit alles veroorzaakte nogal eens kleine en grote problemen, 
met lastige soldaten, waarvan verklaringen zijn genoteerd. Tot 
ernstige oorlogsschade is het hier toen gelukkig niet gekomen. 
Dit is beschreven door Fer van Vuuren in “Geschiedenis van de 
Kleine Schans”, Vlasselt-boekje 128 (2010).
Johan van der Made

NOG ÉÉN KEER SPRAAKVERMAAK MET 
DIK EN MARIA VAN BEEST

Vooraf kunnen we al stellen dat de afle-
vering van 12 maart een memorabele 
wordt: Dik en Maria van Beest nemen, na 
98 edities, afscheid van Spraakvermaak. En 
toch is alles ook weer heel gewoon. Dik 
ondervraagt met kennis van zaken de po-
diumgasten, zoals hij alle voorgaande keren 
ook gedaan heeft. Kamervoorzitter Vera 

Bergkamp en Freek Staps, hoofdredacteur van het ANP,  zitten 

bij Dik aan tafel. Een mooi affiche om afscheid te nemen van de 
podiumgasten, van de trouwe bezoekers in De Gouden Leeuw 
en van het Spraakvermaak-team.
Kamervoorzitter
Sinds september 2012 is ze al Ka-
merlid, op 7 april 2021 werd  Vera 
Bergkamp (foto Tweede Kamer/
D66) gekozen als voorzitter van de 
Tweede Kamer. Bij haar aantreden 
schreef ze: “Ik wil en zal een voor-
zitter zijn van iedereen en voor 
iedereen. Onafhankelijk en onpar-
tijdig.  Al mijn 149 collega’s zijn me 
even lief.” Geruisloos is haar voorzitterschap tot op heden niet 
geweest. Een langdurige en moeizame formatie van Rutte IV,  ru-
zie tussen en binnen partijen en media die elk wissewasje uit-
vergroten.  Aan tafel bij Dik van Beest wacht haar een volgende 
uitdaging.  
ANP
Ook ANP-voorman Freek Staps 
komt naar Spraakvermaak. Het Al-
gemeen Nederlands Persbureau 
levert dagelijks nieuws aan vrijwel 
alle Nederlandse media én biedt 
bedrijven en organisaties informa-
tie-, pr- en communicatiedienstver-
lening. Staps (foto ANP) omschrijft 
de kracht van zijn organisatie als 
“Dat het snel, volledig en betrouwbaar is. Het ANP is er áltijd en 
er is geen enkel journalistiek medium dat overal bij kan zijn. Ne-
derlandse nieuwsjournalistiek zonder het ANP kun je je daarom 
niet voorstellen.”
Vader en dochter
Henk en Nilse van der Sanden (va-
der en dochter) spelen al 15 jaar 
samen in allerlei plaatsen en bij 
diverse gelegenheden. Ze spelen 
vooral pop- en soulmuziek. Op 12 
maart zorgen zij voor de muzikale 
omlijsting. Andy Marcelissen, ton-
proater, theatermaker en schrijver 
van larie-gedichten, is op 12 maart 
columnist (foto René Schotanus). Ook schrijft hij wekelijks een 
humoristische column in ‘t Carillon. De laatste quiz van dit sei-
zoen krijgt als titel mee: de restjes-quiz.
Wethouder en gastpresentator
Het zijn roerige tijden voor Tim 
Simons (foto René Schotanus). Be-
gin februari werd hij benoemd als 
nieuwe wethouder in Drimmelen, 
werd voor de eerste keer vader en 
op 12 maart zit Tim als gastpresen-
tator naast Dik van Beest. De Ring 
van Mirjam werd dit seizoen opge-
bouwd in achtereenvolgens Wagen-
berg, Drimmelen, Made, Lage en Hooge Zwaluwe. Het slotak-
koord is voor Terheijden. Cees Willemsen van Atelier-Galerie 
‘Les Trois Tulipes’ in Made exposeert een van zijn werken op het 
Spraakvermaak-podium. 
Zondag 12 maart. Locatie: De Gouden Leeuw, Raad-
huisstraat 13, Terheijden.
13.30 uur: zaal open voor seizoenkaarthouders.
14.00 uur: start verkoop dagkaarten (€ 4,50, betaling alleen per 
PIN).

UITGAAN
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14.00 uur: inloggen livestream is mogelijk.
14.30 uur: presentator Dik van Beest opent de 98e editie.
Kijk op www.spraakvermaak.nl voor recente info en voor het 
inloggen op de livestream.
Na afloop worden seizoenkaarten 2023/2024 verkocht, zie be-
richt elders in deze Rondom de Toren.

SAMEN IS LEUKER (SIL): ESCAPEROOM

Los jij puzzels snel op? Werk je graag sa-
men? En presteer jij onder tijdsdruk? 
Ga mee met onze SIL-activiteit naar es-
caperoom Het Fort in Raamsdonksveer.
Datum en tijd: 7 april 2023 van 18.45 
tot 21.00 uur.

Voor wie? Deelnemers van SIL.
Kosten: € 10,- per persoon (voor entree en 2 drankjes).
Aanmelden: vóór 31 maart 2023, via sil@swodrimmelen.nl of  
0162 451894.

THEMADAG PLEXAT:  VEILIGHEID  THUIS

We starten met spelletjes zoals Rummi-
kub en UNO. Daarna volgt stoelgym en 
een lekkere lunch.  Tot slot geven de wijk-
agent en wijkverpleegkundige uitleg over 
veiligheid in en om huis. 
Datum: Dinsdag 7 maart 2023 van 
10.00 - 15.30 uur.
Locatie: Kerkstraat 22,  Wagenberg.

Deelname: Vrije inloop.  Aanmelden voor lunch is wél ver-
plicht; dat kost € 6,50.  Drankjes zijn op eigen kosten. Koffie/
thee: € 1,-. Andere drankjes: € 1,50 / € 2,-. 
Meer info? Bel 076 5933477 of 06  51999268.

SPIRITUELE  AVOND
“Vorige Levens”

Op woensdagavond 1 maart 2023 
houdt medium Ronald ter Heegde tij-
dens de Spirituele Avond in restaurant 
De Ruif in Wagenberg hierover een le-
zing van 19.30 uur tot ongeveer 22.30 
uur.
Vorige Levens: Heb jij er al van gehoord, 
of ben je er mee bekend? 
Vanavond gaat medium Ronald ter 

Heegde ons er meer over vertellen 
en, daar waar nodig, blokkades uit 
Vorige Levens aanraken en oplos-
sen! Iedere keer weer een bijzon-
dere belevenis!
Laat je verrassen en verwonder je 
over wat er allemaal uit Vorige Le-
vens kan ontstaan, en hoe dat jou, 
in dit leven, nog kan belasten! Voel 
je welkom!
Meer info: www.sanmeigaku.nl. 
Meenemen: U hoeft niets mee te 
brengen.
Het is noodzakelijk om aan te melden voor deze avond om-
dat het een besloten avond is, iedereen krijgt gegarandeerd een 
boodschap! Dit kan via annie.shiva@gmail.com of 06  53776005.
Locatie: restaurant De Ruif, Brouwerijstraat 57, 4845 CM in Wa-

genberg.
Datum en tijd: woensdag 1 maart 2023 van 19.30 uur tot + 
22.30 uur. De zaal is geopend vanaf 19.15 uur, pauze rond 21.00 
uur, na afloop een gezellige nazit met gelijkgestemden.
Entree: € 17,50 contant aan de kassa (besloten avond, a.u.b. ge-
past betalen, bij voorbaat dank).
Voor meer informatie of voor vragen kunt u telefonisch contact 
opnemen met Annie Fens via 076 8871933 of 06 53776005, of 
per e-mail info@anniefens.nl. 
Programma onder voorbehoud, wijzigingen kunnen zich altijd 
voordoen! 
(Het is een besloten avond en iedereen krijgt gegarandeerd een 
“boodschap” vanuit “gene zijde”. Het medium zal zorgen dat 
iedereen aan de beurt komt. Sowieso zal er veel van wat er 
op de avond gezegd wordt ook voor u van toepassing zijn. Een 
bepaalde groep mensen is niet voor niks die avond bij elkaar, 
“toeval bestaat niet”. Er kunnen geen rechten aan uitspraken 
van mediums, paragnosten of therapeuten worden ontleend. U 
heeft altijd uw eigen verantwoordelijkheid of u iets of niets doet 
met wat er verteld wordt door de mediums, paragnosten en 
therapeuten. Men geeft indrukken door).

WINTERKONING 2023
Kloveniersgilde St. Antonius Abt

12 februari is voor de meesten van onze 
lezers rustig voorbijgegaan. Behalve bij ons 
gilde.
Sinds 2016 wordt er bij ons gilde het win-
terkoninkje geschoten. Niet zo maar een 
winterkoninkje, maar de Harrie Bruijns 
Winterkoning. Genoemd naar de geeste-
lijke vader van deze wedstrijd. Tijdens het 
boom-sluiten, het einde van de onderlinge 
wedstrijden, was er in het verleden niets te 

doen bij ons gilde behalve, als het mogelijk was, wat te trainen 
voor jezelf.
Dit was eerder al tegen het zere been van onze toenmalige 
deken-schrijver Harrie Bruijns. “Er is meer te doen in de winter 
dan te zitten en te drinken, we gaan schieten!”, aldus Harrie. Er 
werd een competitie opgezet door hem en er werd vier zon-
dagen in november t/m februari geschoten. Weer of geen weer, 
geschoten zou er worden. En zo geschiedde. Vier dagen van ze-
ven schoten opgelegd op het middelste kleine doel.  Toen Harrie 
niet meer onder ons was, is de wedstrijd naar hem vernoemd.
Op 12 februari jl. is de laatste finale geschoten in een zeer mild 
weerbeeld.  Windstil en 8 graden Celsius met nog acht finalisten, 
Na drie keer een ronde te hebben geschoten op het middelste 
kleine doel, werd er met nog steeds acht schutters doorgegaan 
naar het allerkleinste doel, een doel met een diameter van een 
2 euromuntje op 18 meter hoogte.
Daar viel al snel het scherpgericht en de eerste schutters mis-
ten. Missen is ook meteen einde wedstrijd voor de betreffende 
schutter. De ploeg bleef toch redelijk aan elkaar gewaagd en na 
het schieten, zonder gebruik te mogen maken van hulpmidde-
len als de geweerriem en de schietkap alsmede het licht in de 
schutsbak, bleven er nog drie schutters over. 
Na onderling overleg hebben zij besloten om vrije hand op het 
kleinste doel te gaan schieten. Het werd een snelle wedstrijd. 
Binnen zes schoten werd de wedstrijd beslecht. Cor Rombouts 
werd Winterkoning nadat hij Iwan Daas en Bas van den Belt had 

TERUGBLIK
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verslagen.
Binnen wachtte Adrie 
Bruijns, weduwe van 
Harrie, de winnaar op 
om hem het bijbeho-
rende wisselzilver te 
overhandigen. Een trotse 
Iwan, derde plaats, wist 
te melden dat we nu een 
Gildekoning, Winterko-
ning en een Puntenko-
ning hebben. Wellicht 
iets voor de kerst? 
Het werd nog laat en 
gezellig en eenieder fe-
liciteerde Cor met zijn 

behaalde eerste plaats. Plots scheen de zon heel even.  Was het 
Harrie die Cor feliciteerde? We zullen het nooit weten. Wat we 
wel weten is dat de oudste vereniging met een jong bestuur 
vandaag weer een toezegging heeft gehad van weer een jong 
persoon om ons gilde te komen versterken.
Interesse om eens te komen kijken? Wandel vanaf 12 maart 
eens binnen aan de Hoge Vaartkant 10.
Namens het kloveniersgilde St. Antonius Abt, Michel Brocks

AFSLUITING CURSUS  ‘DIGISTERKER’, 
OMGAAN MET DE DIGITALE OVERHEID 

Met de deelnemers werd 
woensdag 22 februari de 
cursus Digisterker, na vier 
woensdagochtenden, af-
gesloten en konden zij het 

certificaat van deelname in ontvangst nemen. 
Tijdens de cursus, een samenwerking tussen Theek5, Surplus 
Welzijn en SeniorWeb Terheijden, werden de deelnemers ver-
trouwd gemaakt met de vele zaken die de overheid via hun digi-
tale loketten tegenwoordig steeds meer biedt. Zaken zoals het 
regelen (via de eigen tablet, pc of laptop) op het gebied van 
belastingen, toeslagen, zorg, het regelen van de DigiD en veel 
meer, kwamen ruimschoot aan de orde. 

Door de grote belangstelling voor de cursus, waarvoor inmid-
dels een wachtlijst is aangelegd, is besloten om een vierde cur-
sus te starten en ook nu weer in de Huiskamer D’n Hartel van 
Surplus Welzijn aan de Hoofdstraat 2 (voormalige pastorie) in 
Terheijden. 
Heb je belangstelling voor deze laagdrempelige cursus, alsmede 
andere zaken met betrekking tot het gebruik van je smartphone, 
tablet, pc of laptop,  dan ben je welkom iedere dinsdagmiddag 
van 13.30 uur tot 15.30 uur. Dan houdt SeniorWeb Terheijden 
het spreekuur ‘de digitale vraagbaak’ in dezelfde Huiskamer aan 
de Hoofdstraat 2 (voormalige pastorie) in Terheijden. 

Graag tot ziens en vriendelijke groet,
Jan van Vliet,  John Huijbregts en Jacques Raats (docenten/vrij-
willigers SeniorWeb Terheijden).
Contact: www.seniorweb.nl/terheijden, seniorwebterheijden@
gmail.com of telefoonnummer 06 22324517.

VERKOOP NIEUWE SEIZOENKAARTEN 
SPRAAKVERMAAK

Net zoals in voorgaande jaren verkopen 
we in maart weer seizoenkaarten voor 
het nieuwe seizoen Spraakvermaak. Vanaf 
oktober 2023 t/m maart 2024 kunt u dan 
elke maand terecht in De Gouden Leeuw. 
Inclusief de extra feestelijke 100e afleve-
ring op zondag 5 november. Noteer 
daarom nu al 5 november in uw (digitale) 

agenda!  Een seizoenkaart kost € 19,50.
Verkoop aan de zaal
U kunt uw seizoenkaart(en) direct kopen en meenemen bij par-
tycentrum De Gouden Leeuw, Raadhuisstraat 13, Terheijden op:
* Vrijdag 10 maart, tussen 13.30 en 16.00 uur.
* Zondag 12 maart (na afloop van aflevering 98) vanaf 17.15 uur 
bij de uitgang van De Gouden Leeuw.
Uw persoons- en adresgegevens worden genoteerd en betaling 
is uitsluitend per PIN. Ons advies is om niet lang te wachten met 
het aanschaffen van seizoenkaarten: op is op!

Verkoop via de website
Op www.spraakvermaak.nl kunt u vanaf maandag 13 maart om 
8.00 uur uw nieuwe seizoenkaart(en) digitaal bestellen, uiter-
aard zolang de voorraad strekt. U klikt op de daar afgebeelde 
seizoenkaart 2023-2024,  vult uw persoons- en adresgegevens 
in en u betaalt direct d.m.v. Ideal. De door u gekochte kaart 
wordt (als u in de gemeente Drimmelen woont) gratis thuisbe-
zorgd.  Woont u elders, dan ontvangt u de kaart per post.

HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE
Gratis spreekuren bij Theek 5 Made

Heb je moeite met het invullen van de digitale belastingaangifte? 
De bibliotheek helpt je!
Theek 5 Made organiseert samen met SWO Drimmelen weer 
spreekuren in maart en april over hoe je zelf digitaal je belasting-
aangifte kunt invullen.
Digitaal invullen
Sinds een aantal jaren moet de belastingaangifte digitaal gedaan 

VAN  ALLES  WAT

Foto Mirjam Schrauwen

Vervolg op pagina 14
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Met dank aan 
Florien Snoeren, 
Gerard van Vugt, 
Merijn Litjens, 
Shu-kwan Man, 
De Schraansers,

Judith Bouma-Litjens, 
Peter Couweleers, 
De Erpelrooiers
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worden. De belastingdienst maakt het jou zo 
makkelijk mogelijk om aangifte te doen. In prin-
cipe staan alle gegevens en bedragen digitaal in-
gevuld. Je moet dit natuurlijk wel controleren. 
Maar misschien vind je het controleren lastig, 
heb je het afgelopen jaar extra kosten gehad 
die aftrekbaar zijn van de belasting of heb je een 
schenking gedaan of ontvangen. Dan wordt de 
aangifte misschien net wat ingewikkelder. 
Spreekuur
Deskundige vrijwilligers staan voor je klaar.  
Tijdens het spreekuur krijg je informatie over het invullen van 
de aangifte.  We kijken meteen of de hoogte van je zorg- of 
huurtoeslag nog in orde is.  En dan weet je hoe je het de volgen-
de keer zelf kunt doen!
Aanmelden
Het Belastingaangifte-spreekuur is gratis. Per aangifte wordt 1 
uur uitgetrokken. Op de volgende dagen kun je jouw plek re-
serveren: 
Maandagen 13 maart, 3 april en 24 april van 9.00 tot 
12.00 uur 
Donderdagen 16 maart, 30 maart en 13 april van 18.30 
uur tot 20.30 uur.
Reserveren is wel noodzakelijk. Meld je aan via www.theek5.nl/
belastingdienst of kom langs in de bibliotheek.
Meenemen
Vergeet niet de benodigde documenten mee te nemen én je 
mobiele telefoon!

2-DAAGSE  WORKSHOP ‘MANTELZORG 
IN BALANS’

Leer hoe je als mantelzor-
ger op een makkelijke manier 
zorgt voor meer rust, ontspan-
ning en energie. Zo doen we 

samen praktische oefeningen uit de gids ‘Klein geluk voor man-
telzorgers’ van Maria Grijpma en 
Inge Jager. 
Data: 16 maart en 6 april 
2023 van 10.00 - 11.45 uur (in-
loop:  09.45 uur).
Locatie: SWO, Het Vierendeel 6 
in Made (lift is aanwezig).
Deelname: Meedoen is gra-
tis. Aanmelden is verplicht via 
info@swodrimmelen.nl of  0162 
451894.

NIEUWS ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

Per 1 januari 2023 zijn het 
Wmo-Platform en het Platform 
Sociale Zekerheid opgegaan in een 
Adviesraad Sociaal Domein (ASD).  
In de Adviesraad zitten inwo-

ners uit Drimmelen. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies 
aan burgemeester en wethouders over de plannen, inhoud 
en uitvoering van het beleid op het sociaal domein. Het so-
ciaal domein is breed en omvat alle taken die samenhan-
gen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), 
de Jeugdwet en de Participatiewet (=werk en inkomen).  
De Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen is van én voor de 
burgers. De raad moet een brugfunctie zijn tussen de inwoners 
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en de gemeente.  Alle inwoners moeten zoveel mogelijk kunnen 
deelnemen aan de samenleving.  Alle adviezen gaan ook naar de 
gemeenteraad.
Werkgroepen
De Adviesraad Sociaal Domein kent werkgroepen. Zij geven ad-
vies op verzoek van de ASD.  Er zijn nu drie werkgroepen:  Jeugd, 
Participatie en Zorg en Welzijn. 
De leden van de werkgroepen volgen de ontwikkelingen op hun 
gebied en onderhouden contact met gemeente, inwoners en 
organisaties die op dat gebied belangrijk zijn.
Leden
De ASD vergadert iedere maand op een af te spreken tijd en 
plaats. De werkgroepen vergaderen wanneer dat nodig is. De 
ASD zou graag met mensen in contact komen die interesse 
hebben om mee te denken in 
de ASD en/of een werkgroep. 
In de vergadering van februa-
ri werd binnen het ASD-over-
leg o.a. gesproken over: 
- Personeelstekort Huishoudelijke 
Ondersteuning: Door problemen 
op de arbeidsmarkt kunnen gemeenten hun “leveringsplicht” 
niet waar maken. Op korte termijn wordt gekozen voor een 
aanpak van flexibilisering, zoals verruiming van werktijden en 
minder vaak of korter hulp.
- Verschuiving van zorg naar preventie (Gezond en  Actief Leven 
Akkoord). Gemeenten, het rijk en de zorgverzekeraars richten 
zich vooral op een gezonde leefstijl, vitaal ouder worden en 
meedoen.  Verder op versterking van de mentale gezondheid en 
het versterken van de sociale basis. Er worden regionale afspra-
ken gemaakt. 
- Jaarplan 2023 en Terugblik 2022
- Overleg met SWO: zorgen over mantelzorg en cliëntonder-
steuning.
Wil je meer weten?
Neem dan contact op met de voorzitter van de ASD via tel. 06 
51055721 of via info@asd-drimmelen.nl of kijk op de website 
www.asd-drimmelen.nl.

FOTO  VAN DE MAAND

Dit is de foto van de maand februari 2023 van 
fotoclub Dinasa. De fotograaf is Peter Koolen. 

NU OOK SLIJPEN BIJ REPAIR CAFÉ 
TERHEIJDEN

Dankzij de donaties 
van onze bezoekers 
hebben we recentelijk 
een slijpmachine kunnen 
aanschaffen. U kunt nu 

dus ook terecht voor het laten slijpen van uw messen, scharen, 
beitels e.d. Let wel op:  we kunnen géén gekartelde messen of 
gereedschappen slijpen.
Maar uiteraard kunt u ook voor reparatie van andere 
voorwerpen bij ons terecht zoals laptops, mobiele telefoons, 
printers, klokken, fietsen, kleding 
en ander textiel, speelgoed en 
kleine meubelen. Reparaties zijn 
in principe gratis, maar omdat 
wij financieel volledig afhankelijk 
zijn van donaties, is een vrijwillige 
bijdrage bijzonder welkom.
Het Repair Café is er elke twee 
weken (in de even weken) op 
woensdagmiddag van 13.00 tot 
16.00 uur in de recreatieruimte van 
SOVAK, Koningsveld 1, Terheijden. 
Houdt u er rekening mee dat we na 15.30 uur geen nieuwe 
reparaties meer aannemen.
De komende Repair Café’s zijn op 8 en 22 maart.
Het schema van het Repair Café vindt u ook op de 
evenementenagenda van wijzijndrimmelen.nl.
Meer informatie is beschikbaar op Facebook (RepairTerheijden).

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende ac-
tiviteiten van en voor Drimmelen en omgeving waarbij actuele 
onderwerpen in de schijnwerpers worden gezet. Hebt u een 
nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? 
Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl.
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 we te gast bij John van Ooster-
hout uit Made.
Zomer in Zeeland
Kijkt u al uit naar de volgende 
zomervakantie? Dan kunt u 
alvast in de stemming komen 
door te kijken naar het verslag 
dat onze vrijwilliger Joop van 
de Sande maakte van zijn zeil-
vakantie in Zeeland afgelopen 
zomer. Wat kan vakantie in ons eigen land toch mooi zijn!
Herengrachtconcert-deel 2
U had het nog van ons tegoed: deel 2 van het Herengrachtcon-

WWW.RONDOMDETOREN.NL

WWW.FACEBOOK.COM/RONDOMDETOREN
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cert in Drimmelen. Dankzij een 
team van negen vrijwilligers 
konden we ook in 2022 weer 
genieten van de zevende editie 
van het Drimmelense Heren-
grachtconcert. Het werd een 
mooi muzikaal feest met diverse muziekstijlen. De pittoreske 
en altijd gezellige Herengracht in Drimmelen gaf daar een extra 
feestelijk tintje aan. Wij maakten een impressie.
Beelden Lage Zwaluwe - deel 1
Graag nemen wij u mee op een 
interessante toer langs de vele 
standbeelden en monumenten 
in de gemeente Drimmelen. 
Hoe vaak komen wij als inwo-
ners van de gemeente Drim-
melen niet in ons eigen dorp of 
1 van de 5 andere? Ontelbare keren! En elke keer weer rijden 
of lopen wij, zonder echt nog te kijken, langs al die standbeelden 
en monumenten, die daar overal staan. Samen met de gemeente 
Drimmelen willen wij als Omroep Drimmelen daar graag iets 
aan doen. In deze miniserie geven wij ruimschoots aandacht aan 
alle kerkdorpen met hun eigen specifieke beelden en monumen-
ten. Deze keer ziet u deel 1 over de beelden in Lage Zwaluwe. 
Muziek in de regio
In onze rubriek ‘Muziek in de regio’ kunt u dit keer kijken en 
luisteren naar Ensemble Triptyque. Ensemble Triptyque bestaat 
uit Fama Koning (16 jaar) op cello, Sarah van der Lijke (15 jaar) 
op fluit en Merle van der Lijke (17 jaar) op harp. Op 6 maart 
2022 gaven zij een concert in het Witte Kerkje in Terheijden, 
voor een zeer enthousiast publiek. En niet zonder reden: onge-
looflijk wat deze 3 jonge musici presteren! 

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.
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“Emotie, doorzettingsvermogen, saamhorigheid, sfeer, pijn, geluk, 
verdriet”. Het zijn woorden die om voorrang strijden op mijn 
vraag wat de Alpe d’HuZes nou zo speciaal maakt. Marc, Ellen, 
Babet, Marc, Edwin en Erik bemensen het Team Ons Monique, 
dat op 1 juni 2023 de Alpe d’Huez gaat beklimmen. De Neder-
landse bocht (bekend uit de Tour de France) wordt dan de Ne-
derlandse berg.  5000 deelnemers worden door minstens 10.000 
begeleiders, familieleden en toeschouwers, voornamelijk uit Ne-
derland maar ook uit België, Duitsland en Frankrijk, naar boven 
“geduwd” door alle aanmoedigingen van het sterk betrokken pu-
bliek.  Voor de lezers onder ons die niet precies weten wat Alpe 
d’HuZes is, een korte uitleg:  Alpe d’HuZes is een uniek sportief 
evenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor 
onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit 
van leven van mensen 
met kanker. Op één 
dag beklimmen 5000 
deelnemers fietsend, 
hardlopend, of wan-
delend maximaal zes 
keer de Alpe d’Huez, 
onder het motto ‘op-
geven is geen optie’. 
Voor meer informa-
tie:        www.opgeven
isgeenoptie.nl.
Om dit geweldig goe-
de evenement te pro-
moten én om dus zo-
veel mogelijk geld in 
te zamelen  voor kan-
keronderzoek, heb ik 
een gesprek met 3 
van de 6 deelnemers 
van Team Ons Moni-
que: Ellen de Jonge, 
Babet Brooymans en 
Marc Boelens. Ellen 
en Babet maken hun debuut in de Alpe. Zij (moeder en doch-
ter) gaan samen lopend de berg van 13,8 km lang, 1860 meter 
hoog, 21 bochten en een stijgingspercentage van gemiddeld 8,5% 
bedwingen! De andere mensen van hun team: Erik Raeijmae-
kers, Marc Brooymans, Edwin Boelens en Marc Boelens doen 
dit op de racefiets. Afhankelijk van de vorm van de dag gaan 
ze proberen meerdere keren te beklimmen.  Voor Team Ons 
Monique wordt het de 3e keer dat ze deelnemen. Mijn vraag of 
de motivatie om mee te doen niet minder wordt dan de eer-
ste keer, wordt beantwoord met een stellig “Nee!! Juist meer!” 
Marc, Babet en Ellen leggen begeesterd uit dat je als deelnemer, 
maar ook als begeleider of supporter, wordt ”gepakt” door de 
sfeer en de saamhorigheid. Iedere deelnemer of begeleider heeft 
direct of indirect met kanker te maken gehad en gezien wat 
het met mensen kan doen. Juist dáár wil je je voor inzetten. 
“Wel kost het ons meer moeite om sponsors en donateurs te 
vinden”, zegt Marc. “De eerste keer dat we meededen, ging dat 
bijna vanzelf. Nu moet je er meer voor doen! Maar we hebben 
de lat ook hoog liggen hoor. Het doel is om p.p. € 2500,-, voor 
ons team dus € 15.000,-, voor het KWF op te halen!!”  Dat is 
idd geen kattenpis……. 
Om dit doel te bereiken zijn er meerdere acties bedacht en op-
gestart. Iedereen kan natuurlijk de teamleden een donatie geven 
via www.opgevenisgeenoptie.nl. Verder hebben ze bij Dorps-

brouwerij Terheijden (gevestigd in Munnickenheide) zelf een 
biertje gebrouwen, wat gekocht kan worden bij de teamleden 
én bij bakkerij Jürgen van Dongen. Dit prima smakend “Blond 
Verzetje” is als een mooi bierpakket te koop voor € 12,50. Ook 
staat er bij het werk van Babet (Kapsalon Lia) een donatiebox. 
Zij gaat ook nog een wedstrijd “latje trap” organiseren bij SVT. 
De donatieboxen zijn ook te vinden bij Bousema & van Kuijk 
Fysiotherapie en dansschool Fuse. Er zijn bedrijven benaderd 
om te doneren middels shirtsponsoring; dan komt logo of naam 
op het wedstrijdshirt te staan. Ook vindt er in maart een statie-
geldactie plaats. Je kunt dan bij Albert Heijn in Made je statiegeld 
doneren aan Team Ons Monique. Ellen benadert ook de supers 
in Terheijden nog. 
En natuurlijk is er op 17 maart a.s. de Grote Pubquiz in De 

Cour!! Ze hopen op 
een grote deelname 
van misschien wel 
200 mensen! Je kunt 
je hiervoor als team 
inschrijven, de inleg 
bedraagt € 10,- p.p., 
er worden algemene 
vragen gesteld over 
diverse onderwerpen 
én er zijn prachtige 
prijzen mee te win-
nen. Je kunt nog in-
schrijven bij de deur!! 
Leuk en voor een 
heel goed doel. 
Nu ik 3 deelnemers 
voor me heb, wil 
ik ook graag weten 
hoe ze zich voorbe-
reiden op deze fikse 
uitdaging. “Voor de 
fietsers geldt vooral: 
kilometers maken”, 

zegt Marc. “Met dit weer vooral nog op mountainbike of home-
trainer, maar als het droog is: fietsen, fietsen, fietsen….. We gaan 
ook nog een aantal maal naar Valkenburg om wat klimmeters 
in de benen te krijgen natuurlijk.” Babet en Ellen kennen een 
wat andere voorbereiding. Ook voor hun geldt natuurlijk: veel 
lopen als training. Dat zijn ze nu langzaam aan het opbouwen, 
want door omstandigheden was hun conditie niet te best. Dus 
voorzichtig begonnen en onder begeleiding opbouwen. “We 
zijn heel blij met onze personal trainer Ruben Sibon, die ons 
heel veilig begeleidt naar meer kilometers, maar ook werkt 
aan onze nog niet erg aanwezige “klimkuiten” en deze zijn 
straks hard nodig, haha!”, merken Babet en Ellen lachend op. 
Nou, als jullie fysieke situatie net zo goed wordt als jullie motiva-
tie, dan komt het dik in orde op de Alpe d’Huez!! Zoals gezegd: 
iedereen kan Team Ons Monique helpen 
om hun doel, € 15.000,- voor kankeron-
derzoek, te behalen door te doneren via 
www.opgevenisgeenoptie.nl en/of mee te 
doen met een van hun acties.  Alles is 
welkom!!
Namens Rondom de Toren wens ik jullie 
veel succes en doorzettingsvermogen! 
En dat komt goed, weet ik zeker!
Christ  Verdaasdonk

TEAM ‘ONS MONIQUE’ GAAT  VOOR  ALPE D’HUZES
Opgeven is geen optie!

Foto:  Angelique Klomp
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CDA DRIMMELEN OVER HET NUT  VAN 
EEN KIESDREMPEL

De zorgen om de versplintering in het 
politieke landschap nemen toe. De 
moeizame formatie om uiteindelijk tot 
een kabinet met 4 partijen te komen 
liggen hier aan ten grondslag. Het hui-
dige aantal van 20 fracties in de Twee-
de Kamer ligt hier aan ten grondslag. 
Bij verdere versplintering komen het 
vormen van een werkzame regering en 

dito wetgeving in gevaar. 2 prominente oud-politici zijn daar-
om een petitie begonnen die luidt: Is een kiesdrempel (zoals in 
Duitsland) wenselijk!

Wat hierop het antwoord kan zijn, wil het CDA Drimmelen 
op een politieke avond met de aanwezigen bespreken. Yvonne 
van Rooy, voormalig staatssecretaris en Frank van den Heuvel, 
bestuurskundige op vele fronten, leggen een pro en contra van 
een kiesdrempel uit en gaan in discussie met de zaal. Dit is op 
dinsdagavond 7 maart in Terheijden, locatie Witte Kerkje, 
Hoofdstraat 1. Een kiesdrempel staat niet los van enkele andere 
onderdelen van onze democratie. Te denken valt aan een gro-
ter aantal Kamerzetels. De 150 van nu zijn ingevoerd toen er 
12 miljoen inwoners waren. Het verlagen van de leeftijd om te 
stemmen kan ook naar beneden tot bijvoorbeeld 16 jaar. 
Zaal open 19.45 uur, aanvang 20.00 uur.

2 KANDIDATEN PVDA  AMERSTREEK 
VOOR PROVINCIALE EN  WATERSCHAPS- 
VERKIEZINGEN

Op woensdag 15 maart  zijn de provinciale en waterschaps-
verkiezingen. De afdeling PvdA Amerstreek is verheugd dat 
twee van haar leden zich verkiesbaar hebben gesteld. Jan den 
Hoed uit Lage Zwaluwe doet mee voor de Provinciale Staten 
Noord-Brabant en staat op nummer 15.  Ad Hessels uit Oos-
terhout staat op nummer 6 en doet mee voor het Waterschap 
de Brabantse Delta.
Jan den Hoed:  Rekening houden met elkaar en niet en-
kel handelen uit eigenbelang
Jan is sinds 2017 lid van de PvdA en sinds 2018 voorzitter van 
de afdeling Drimmelen. En na de fusie met Geertruidenberg en 
Oosterhout voorzitter van de afdeling Amerstreek. Ook is Jan 
burgerlid voor de PvdA fractie in Drimmelen. Jan: “Als mens 
zet ik me in voor keuzes vanuit rechtvaardigheid, het geven van 

POLITIEK



19Rondom de Toren 2023

ondersteuning aan de zwakkeren, het 
bieden van gelijke kansen in werk en 
een samenleving waar het eerlijk willen 
delen belangrijk is.” Jan wil gaan voor 
een sociaal Brabant, voor iedereen. 
Hij hoopt dat vele kiezers deze me-
ning met hem delen. Jan roept sowieso 
ieder, ongeacht haar of zijn voorkeur, 
op om te gaan stemmen woensdag 15 
maart.

Ad Hessels:  Eerlijk water voor nu en later
Ad is al sinds de begin jaren ‘70 lid van de PvdA en heeft erva-
ring als gemeenteraadslid.  Altijd sociaal bewogen en momen-
teel ondersteunend lid van de PvdA fractie in Oosterhout.  Het 

waterschap is voor Ad niet onbekend, 
want vanaf het moment dat de water-
schappen met een politiek lijstenstelsel 
werkt is Ad actief in de steunfractie van 
de PvdA.  Ad: “Als inwoner van Oos-
terhout heb ik speciale aandacht voor 
zaken die zich in onze regio, uniek gele-
gen op de rand van zand en klei, afspe-
len. Daarbij kan ik gebruik maken van 
de ervaring die ik in de vele jaren dat 
ik actief ben in de gemeentepolitiek en 

op het gebied van natuur en milieu heb opgedaan.” 
Sociaal voor iedereen
Met een stem voor PvdA Brabant kies je voor eerlijk delen. 
Het klimaat krijgt de prioriteit die het verdient. Niet het eigen 
belang telt, maar het belang van ons allemaal. Samen bouwen we 
aan een mooie toekomst voor Brabant waar iedereen een thuis 
heeft, een toekomstbestendige baan en genoeg groen en natuur 
om in te recreëren. Zo zorgen we voor een gezonde toekomst 
voor Brabant. Voor ons en voor onze kinderen. Sociaal voor ie-
dereen.

JONG GELEERD IS…..

Jong  geleerd is oud gedaan en dat is ook voor het opdoen van 
politieke kennis van toepassing.
Dat is de reden dat vanuit de gemeente de leerlingen van groep 
8 de kans gegeven wordt om in de Raadzaal van het gemeente-
huis het politieke spel Democracity te spelen.
Democracity is een interactief spel waarmee gemeenten de 
deuren openzetten voor alle basisscholen. Het spel wordt bege-
leid door enthousiaste medewerkers van ProDemos, een voor-
lichtingscentrum met als neventitel ‘Huis voor democratie en 
rechtsstaat’.
Door de griffier van onze gemeente worden raadsleden uitge-
nodigd om bij het spelen van het spel aanwezig te zijn en hier en 
daar een handje toe te steken. Ik heb dit al diverse malen gedaan 
en geniet nog steeds van het enthousiasme van de leerlingen.
Dit politieke spel gaat vooral niet over bestaande partijen maar 
geeft de jeugd de kans om hun fantasie volledig te benutten.
De kinderen gaan aan de slag nadat ze ingedeeld zijn in partijen. 
Iedere partij gaat zelf op democratische wijze bepalen wat hun 
partijnaam is, wie de voorzitter, de secretaris en de woordvoer-
der is en wie de partijleden zijn.
Daarna gaan ze zelf een kort partijprogramma opstellen dat bij 
hun partij past. En dat partijprogramma voorzien van een pak-
kende slogan.
Zodra de samenstelling van de partijen en de partijprogramma’s 

vastgesteld zijn, gaan de kinderen de fictieve stad Democracity 
inrichten en dat gebeurt natuurlijk op democratische wijze.
De kinderen mogen gebouwen, bossen, skatebaan e.d. naar ei-
gen keuze uit de voorraad ophalen. Daarna is het de bedoeling 
dat iedere partij de opgehaalde objecten in Democracity mag 
plaatsen indien zij een meerderheid van stemmen heeft. Hier-
voor moeten ze met elkaar in debat gaan, lobbyen bij andere 
partijen en uiteindelijk stemmen, waarbij er regelmatig gejuicht 
wordt  als hun onderwerp de meerderheid heeft gehaald.
Op deze wijze leren de kinderen omgaan met het begrip de-
mocratisch.
Als toegift hebben we de rode lantaarn van de jongste burge-
meester van Nederland gepresenteerd en mochten de leerlin-
gen aan de raadsleden vragen stellen.
Sporthal De Rietgors Lage-Zwaluwe
Zoals in Democracity een meerderheid aanwezig moet zijn om 
een object te mogen plaatsen, gaat de gemeenteraad binnen-
kort besluiten over het wel of niet aankopen van sporthal De 
Rietgors in Lage Zwaluwe. Lijst Harry Bakker zal deze aankoop 
steunen om te voorkomen dat bij een openbare verkoop sport-
hal De Rietgors naar een derde partij gaat, waarbij we geen ze-
kerheid hebben of de sporthal nog voor de juiste doelgroepen 
benut kan worden.
Ton de Bok, Lijst Harry Bakker

SAMEN NA CARNAVAL
SAMEN in de gemeenteraad

Carnaval is weer voorbij. Het grote 
feest van verbroedering waar we 
SAMEN gezellig kletsten, dansten, 
rondtrokken en wat dronken. Nu 
gaan we SAMEN verder.  Burge-

meester Boy Scholtze gaf het goede voorbeeld. Hij opperde het 
idee om met carnaval een 
das te dragen die bij alle 
dorpen hoort. Snelle brei-
ers gingen aan de slag en 
vrijdags voor carnaval kreeg 
hij die das uitgereikt. Het zal 
hem niet de das omdoen! 
Laten we zijn voorbeeld 
volgen en SAMEN het leven 
in Drimmelen voor ieder-
een goed maken!
Donderdags waren we het in de raadzaal nog niet samen eens: 
De Oekraïners van de boot in Lage Zwaluwe moeten per 1 
april daar weg zijn. Waarheen dan? Weer naar een boot? SA-

De rode lantaarn en raadslid Ton de Bok in Democracity
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MEN Drimmelen vindt dat je oorlogsvluchtelingen niet moet 
laten dobberen. Zij verdienen een wat vastere woonplaats. Vaste 
grond onder de voeten. Tijdelijke huizen en in kleinere groepen. 
Maar liever geen boot. Hier hoorde je de andere partijen niet 
over.
Zo ook sporthal De Riet-
gors. De discussie ging over 
de centen. Weliswaar veel 
centen, maar het gevoel 
voor de mensen speelde 
niet mee. Kun je deze spor-
thal, slechts 10 jaar oud, niet 
nog meer betrekken in het 
sociale leven van de Zwa-
luwnaren? Bepaalde sporten kunnen niet uitgeoefend worden 
in een kleinere gymzaal. De sporthal is uitermate geschikt voor 
grote festivals, ook voor de inwoners van de andere kerkdor-
pen. Kunnen die niet opgezet worden in Lage Zwaluwe? Onze 
mening is dat een lokale ondernemer van deze hal een bloeiend 
bedrijf kan maken met winst in plaats van exploitatietekorten! 
Spijkers met koppen slaan. Kopen die hal en direct begeleiden 
naar een bloeiend bedrijf. Donderdag 2 maart wordt hierover 
in de raad gestemd. 
En dan de Helkantsedijk in Hooge Zwaluwe. Wat eigenlijk be-
sproken is, maar niet genoemd: Moet dit een straat blijven met 
huizen in de stijl van vroeger, of mogen er ook modernere hui-
zen tussen staan? SAMEN Drimmelen is voor het laatste. Zijn 
er in onze gemeente niet meer straten waar oude en nieuwe 
huizen bij elkaar staan? Dit moet mogelijk blijven. 
Hebben jullie ideeën: samen.drimmelen@gmail.com.  Wij ne-
men je serieus! 
Groeten, Kees

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

In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact 
opnemen met telefoonnummer 06 10490088.
Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 4 maart 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: 
pastoor R. van Bronswijk. Cantor: dhr. H.  Vergouwen.
Zaterdag 11 maart 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorgan-
ger: pastoor R. van Bronswijk. Cantor: dhr. H.  Vergouwen.
Zaterdag 18 maart 19.00 uur: Eucharistieviering. Presenta-
tie communicanten. Voorganger: pastoor R. van Bronswijk.
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 doorgeven wie er komt wonen binnen onze pa-
rochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat binnen 
uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. weten 
aan het parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden, 
telefoonnummer 076 5931216 of via e-mailadres terheijden@
naardekerk.nl. U bent van harte welkom.

KERK
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LANDELIJKE OPSCHOONDAG: IEDEREEN 
KAN MEEDOEN

Op zaterdag 18 maart doet de ge-
meente Drimmelen mee aan Nederlands 
grootste opschoonactie tegen zwerfafval.  
Allerlei verenigingen, scholen en vrienden-
groepen hebben zich al aangemeld om de 
buurt samen een stuk schoner te maken. 
Iedereen is welkom om mee te doen aan 
de Landelijke Opschoondag. De gemeente 

zorgt voor alle benodigde opschoonmaterialen.
Aanmelden tot 6 maart
Iedereen kan zich aanmelden  via   https://bit.ly/LOD2023-Drim
melen. De gemeente faciliteert alle deelnemers die dag met af-
valgrijpers, veiligheidshesjes, handschoenen en afvalzakken. Wie 
geen groep heeft en toch graag meedoet kan zich via de link 
aanmelden als zelfstandige opruimer en later eventueel aanslui-
ten bij een groep.

Opruimactie Biesbosch
Zwerfafval is een groot probleem in natuurgebieden zoals de 
Biesbosch. Op zaterdag 11 maart organiseert Staatsbosbe-
heer daarom samen met enkele partners ook een grootschalige 
opruimactie. 
Vanuit drie verschillende toegangspoorten (Drimmelen, Dor-
drecht en Werkendam) worden acties gestart. Aanmelden kan 
via www.staatsbosbeheer.nl/biesbosch-schoon. Om alles goed 
te laten verlopen, is het aantal deelnemers per locatie beperkt.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen
Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten en de waterschappen. Als inwoner van de ge-
meente Drimmelen kunt u uw stem uitbrengen voor de leden 
van de Provinciale Staten van Noord-Brabant en voor de leden 
van het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta. 

Door te stemmen bepaalt u mee wat 
er de komende jaren in de provincie 
en bij het waterschap gebeurt. Stem 
op de kandidaat van de partij die zich 
inzet voor wat u belangrijk vindt.
Indien u voor beide verkiezingen mag 
stemmen, heeft u twee persoonlijke 
stempassen gekregen: één voor de 
Provinciale Statenverkiezing en één 
voor de waterschapsverkiezing. 
Bewaar de stempas goed! U moet die 

meenemen naar het stembureau want zonder stempas kunt u 
uw stem niet uitbrengen. Heeft u geen stempas ontvangen, bent 
u hem kwijt of is hij beschadigd? Tot uiterlijk 10 maart kunt u 
schriftelijk een nieuwe aanvragen. Ga voor meer informatie naar 
drimmelen.nl/verkiezingen.
Dit jaar zijn er een paar wijzigingen in de standaard stemlokalen. 
Er zijn nieuwe stemlokalen:
• Multifunctioneel Centrum SOVAK, Koningsveld 1 in Terheijden
• Het Witte Kerkje, Hoofdstraat 1 in Terheijden
Daarnaast is er een stemlokaal gesloten:
• Basisschool de Zeggewijzer, Biezelaar 59 in Terheijden.
Ga voor een overzicht van de stembureaus naar drimmelen.nl/
stembureaus. Alle overige informatie over de verkiezingen kunt 
u vinden op www.drimmelen.nl/verkiezingen.   

Energieambassadeurs gezocht voor hele gemeente
Wist u dat onze energieambassadeurs in 2022 maar liefst 175 
adviesgesprekken hebben gevoerd? Lijkt het u ook leuk om in-
woners advies te geven over hoe zij energie kunnen besparen? 
Geef u dan op als energieambassadeur! Het gaat hierbij vooral 
om wat mensen zelf kunnen doen om kleine energiebesparen-
de maatregelen uit te voeren. U legt daarvoor bezoeken af bij 
bewoners thuis. U houdt dan een keukentafelgesprek en loopt 
het huis door om tips te geven. Maar eerst krijgt u een gedegen 
online opleiding. Een advies geven kost in totaal ongeveer 2 uur. 
Achteraf maakt u een rapport met bevindingen om ook te delen 
met de bewoner. Lijkt het u leuk of wilt u meer weten, laat het 
ons weten via energieteam@drimmelen.nl.
Landelijk Noodfonds Energie biedt steun aan kwetsba-
re huishoudens

Kwetsbare huishoudens 
met een hoge energie-
rekening kunnen steun 
krijgen bij het betalen van 
de energierekening. Het 
gaat dan om de rekening 
van de maanden oktober 
2022 tot en met maart 
2023. De regeling is be-
doeld voor huishoudens, 

alleenstaand en samenwonend, met een bruto inkomen lager 
dan € 2.980 per maand (alleenstaand) of € 3.794 per maand 
(samenwonend). Deze bedragen zijn inclusief  8% vakantiegeld.
Voorwaarde is dat u een eigen contract voor gas, stroom en/
of stadsverwarming heeft en dat de rekening meer is dan 10 
tot 13% van het bruto gezamenlijke inkomen. De steun wordt 
verleend door het landelijk Noodfonds Energie. Denkt u in aan-
merking te komen voor de regeling of heeft u vragen over deze 
regeling ga dan naar de website www.noodfondsenergie.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.  

GEMEENTE
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Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Moerdijkseweg 1:  Oprichten boerderijwinkel.
Terheijden, Schuivenoordseweg 1:  Oprichten en wijzigen milieu-
inrichting.
Terheijden, Laakdijk 8:  Plaatsen keerwand achterzijde perceel. 
Terheijden, Lageweg 3:  Aanleggen inrit. 
Verlengingsbesluit
Wagenberg, Meulenpad 6:  Woning met bijgebouw en aanleggen 
inrit.
Beschikking omg.vergunning uitgebreide procedure
Terheijden, Schansstraat 17:  Realiseren van de Energiebouwerij 
(veranderen Rijksmonument).
GELUKT!

1. Susan de Smit, 
2. Jeroen van Berkom, 

3. Diana de Jager, 
4. Cor Franken, 

5. Elly Bloemendaal, 
6. Ilse Rijpsma, 
7. Leny Peemen

1 3

4

6

7

Op 17 februari kreeg burgemeester Boy Scholtze de 5 dorpen 
sjaal overhandigd door de Drimmelense carnavalsverenigingen. 
Hij vroeg hierom tijdens het verbroederingsbal en gaf hen zelf 
de bollen wol om deze sjaal te maken. Hij is er blij mee en trak-
teerde daarna de aanwezigen op een heus Brabants worsten-
broodje.                                                 Foto:  Gerard van Vugt
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CONCERTEN SNAREN OP SWALUW

De volgende concerten van Snaren op Swaluw staan geagen-
deerd. De protestantse kerk in Hooge Zwaluwe (Raadhuisstraat 
3) is open vanaf 19.30 uur,  u krijgt koffie of thee aangeboden. 
Het concert begint om 20.00 uur. Na afloop is er een nazit met 
een praatje en een drankje. 
Tickets zijn te bestellen via de website www.snarenopswaluw.nl 
of verkrijgbaar aan de deur. Let op: op 4 maart bent u welkom 
vanaf 19.45 uur.
Zaterdagavond 4 maart 20.15 uur: Op reis met Dietrich 
en Piaf
Dit theatrale concert vertelt het verhaal over de ware maar 
wonderlijke vriendschap tussen Marlene Dietrich en Édith Piaf. 
“Op Reis met Dietrich en Piaf” neemt u mee op een reis naar 
muziek van vroeger! Naar Berlijn, naar Parijs en naar Amerika. 
Frédérique Sluyterman van Loo en Marie Louise Nelemans spe-
len respectievelijk Marlène Dietrich en Edith Piaf. Hans Cassa 
speelt de mannen in hun leven en begeleidt beide persoonlijk-
heden op de piano.
Zaterdagavond 1 april:  Viva la Vida! Frida Kahlo leeft!
Itzel Medecigo is een professioneel operazangeres als mez-
zosopraan en Maxim Shamo is pianist. Zij nemen u mee op reis 
door het leven en de krachtige persoonlijkheid van de Mexi-
caanse kunstenares Frida Kahlo: haar wortels, pijn, gedachten, 
activisme en passies. Het leven van Frida Kahlo is vorig jaar in 
beeld gebracht door het televisieprogramma van Jeroen Krabbé. 
Zaterdagavond 8 april: Zheng Sun op de Chinese viool 
Erhu
Zheng Sun is geboren in China, nu wonend in Nederland. Zij 
heeft haar master in  Wereldmuziek behaald op de Chinese vi-
ool, de zogenaamde Erhu. Daarmee staat zij op internationale 
podia en deze avond in Hooge Zwaluwe!
Komt allen en geniet!

IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

Rondom de Toren wordt bezorgd op 
woensdag of donderdag.

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

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

vermelden.

Uw post it gratis in Rondom de Toren?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl.

TEAM ONS MONIQUE
Opgeven is geen optie

                                                         Kijk ook op bladzijde 17

Bestuur, redactie en vrijwilligers van 
Spraakvermaak zijn diep geraakt afscheid 

te moeten nemen van

Cees Otjens
Cees overleed op 23 februari 2023. 

Als “supervrijwilliger” laat hij een geweldige leegte na. 
Niet alleen zijn grote inzet voor bijvoorbeeld het 
binnenhalen van sponsoren voor Spraakvermaak 
maakt dat wij hem zullen missen, veel meer nog 

zijn innemende persoonlijkheid, zijn enthousiasme, 
nuchtere kijk op zaken en zijn vriendschap maken 

dat wij hem nooit zullen vergeten.
Voor ons een groot gemis maar meer nog 

natuurlijk voor zijn vrouw Dini, zijn kinderen 
Angela en Maurice en hun partners en zijn 

kleinkinderen. Wij wensen hen alle sterkte toe om 
het verlies van hun man, vader en opa een plaats 

te geven.

Vrijwilligers Spraakvermaak



1. Chantal Huijbregts, 2. Elly Bloemendaal, 
3. Cor Franken, 4. Nettie van Gils, 

5. Susan de Smit, 6. Peter Couweleers

1 3

4 6


