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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 Emsi Made
Bezorgklachten kwaliteit.zuidwest@axender.nl
  liesbeth@rondomdetoren.nl  076 - 593 2137
Volgende editie 1038
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 20-05-2020, 17.00 u

GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 424 024
Pastorale zorg   06 - 514 900 11
Bloedafname Terheijden  Hoofdstraat 2
    ma. - vr. van 8.30 - 10 u
Bloedafname Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    ma. en do. 9 - 10 u
Apotheek Terheijden  076 - 593 4300
Service apotheek Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    na contact apotheek Made
    ma. - vr. 8.15 - 10 u
Surplus Welzijn Terheijden  Raadhuisstraat 2c
    www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. 9 - 10 u
Sociaal Raadslieden Werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. & do. 9.30 - 11 u
 contact   sociaalraadslieden@  
    surpluswelzijn.nl
Schuldhulpverlening  076 - 502 7788
Juridisch spreekuur Terheijden 1e en 3e ma. 17 - 18 u
    Raadhuisstraat 2c
SWO    0162 - 451 894
POLITIE
Algemeen nummer  112
Politie Zeeland/West-Brabant 0900 - 8844
    www.politie.nl
Wijkagenten   L. Brooimans & D. Sjardijn
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: elke woensdag, grijs: 20/05
          Wagenberg groen: elke vrijdag, grijs: 22/05
Ophalen oud papier     Terheijden 27/05 Wagenberg 29/05
Ophalen plastic            Terheijden  27/05  Wagenberg 29/05
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15-19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

HARMONIE  “OVU” IN HAAR EERSTE JAAR

De in de zomer van 1891 in Wagenberg opgerichte fanfare 
OVU ging meteen voortvarend aan de slag. Er werd gewerkt 
aan muziek maken en er werd ook gedacht aan het opvoeren 
van toneelstukjes. Aanleiding om dit te gaan doen was ongetwij-
feld een opzienbarend gebeuren drie jaar eerder. Op 24 januari 
1889 kwam fanfare Aurora uit Made naar het koffiehuis van Bos-
sers, daar waar nu de appartementen staan aan het begin van de 
Brouwerijstraat. De Madenaren kwamen “alhier een uitvoering 
geven waarbij behalve eenige muziekstukken ook nog een paar 
tooneelstukjes worden opgevoerd. Wij twijfelen dan ook niet, 
of van deze gelegenheid zal door een talrijk publiek worden ge-
bruik gemaakt, te meer nog daar ze in onze gemeente zeldzaam 
voorkomen”. Er werd een drama en een blijspel opgevoerd, 
afgewisseld door muziek. “De zaal was flink bezet en zoowel 
muziek als voordracht mochten de goedkeuring van het publiek 
wegdragen”. Dit stond op 21 en 25 januari 1889 in de Bredasche 
Courant (StadsArchief Breda).

Op 4 februari 1892 gingen de kersverse muzikanten de straat 
op voor een gouden huwelijksfeest. Het echtpaar De Bruin-Ver-
meulen, woonachtig op Brouwerijstraat 26, werd door de fan-
fare begeleid naar de kerk. Daar was een speciale mis voor dit 
50-jarig huwelijkspaar. Na de kerkdienst was de fanfare er weer. 
En in de avond kreeg het gouden paar ook nog een serenade.
Dit feestelijk dorpsgebeuren heeft uitgebreid in de Provincia-
le NoordBrabantsche Courant gestaan met daarin “een woord 
van lof” voor dirigent Van Alphen, die toen “directeur” werd ge-
noemd. 
In het “Hof van Holland”, de latere “Harmoniezaal”, werd al op 
26 februari 1892 een eerste eigen toneelvoorstelling ver-
zorgd. Er werden enkele blijspelen opgevoerd en muzieknum-
mers gespeeld. Het publiek bestond uitsluitend uit “honoraire 
leden en geïntroduceerden”. Hiervan kwam een groot verslag in 
de krant van 1 maart 1892.

EN  TOEN GEBEURDE...
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De “beschermheer” van OVU,  Joh. Biestraten, kreeg op 28 
april 1892 een serenade vanwege zijn verjaardag. Na afloop 
bleven de muzikanten natuurlijk hangen “in hun lokaal”.

Op 22 mei was het Schuttersfeest op Wagenberg en wel bij 
het café “De Pelikaan” van de familie Van Leent in de Wagen(-
bergse)straat naast de Vaartkantsevliet. Daar was de kruisboog-
vereniging “Door eendracht saam verbonden” thuis. Er waren 
12 kruisboogschutters-gezelschappen uit de omgeving gekomen 
voor een wedstrijd. En ook OVU “kwam met haar muziek de 
feestelijkheden opluisteren”.
Het “jaarlijkse feest der H. Kindsheid” vond plaats op 31 mei. 
Na de kerkdienst was er een optocht (wij noemden dat een 
processie) met zo’n 300 kinderen, die in groepjes het een en 
ander uitbeeldden. “Nommer 2 was onze fanfare “Onze vrije 
uren”, met het bestuur aan het hoofd, die verschillende vroolijke 
marschen blies en niet weinig heeft bijgedragen tot opluistering 
van het feest”.
De handboogvereniging Les Taxandres, die thuis was in het café 
van  Van Alphen tegenover de kerk, bestond 30 jaar en dat werd 
gevierd op 31 juli. En ook daar zorgde de jonge fanfare voor de 
muzikale noot. Zie over deze schutterij Rondom de Toren van 
1 april jl.
In de zomer van 1892, toen OVU één jaar bestond, bedroeg het 
aantal werkende leden 23.  “Ons dorp mag er met recht trotsch 
op zijn zulk een gezelschap te bezitten”, was op 11 augustus 
in de krant te lezen. En als klap op de vuurpijl kwam in augustus 
het bericht “dat het harmoniegezelschap Beoefening der Toon-
kunst van Terheiden het plan heeft gemaakt op Zondag 28 Aug. 
e.k. een bezoek aan ons dorp te komen brengen.” De OVU was 
enthousiast. Dit bezoek werd verplaatst naar 8 september. De 
fanfare verwelkomde de harmonie bij “het Wit Huis” en “Daarna 
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trokken beide gezelschappen, die om beurt een vrolijke marsch 
bliezen, ons dorp binnen”. En ook dat gebeuren bracht weer een 
uitgebreid krantenartikel.
De traditionele najaarskermis van 1892 hing aan een zijden 
draadje vanwege de toen gevreesde cholera-epidemie. In meer-
dere landen, waaronder ook Nederland, waren in de 19e eeuw 
al veel slachtoffers te betreuren geweest (wikipedia). Maar ker-
misexploitanten, “voorzien van een bewijs, dat hunne woon-
plaats geene besmettelijke ziekten heerschende zijn”, werden 
toegelaten. Dit was te lezen in de krant van 29 september 
1892. En aan de Wagenbergse kermis deed OVU toen al vrolijk 
mee. Ook werd er weer volop gewerkt aan een nieuwe to-
neeluitvoering, die de “jaarlijksche winteruitvoering” genoemd 
werd. De toneelavond, met een drama in 4 bedrijven, vond 
plaats op maandag 19 december. Deze krantenberichten, en 
nog veel meer, zijn te zien op www.delpher.nl. 
Johan van der Made

JUBILEUMFEEST  ‘VCW 75 JAAR’ UITGESTELD

Op 3 augustus 2020 bestaat VCW 75 
jaar, welk groots zou worden gevierd 
van vrijdag 14 t/m zondag 23 augustus. 
Door de getroffen maatregelen van de 

Rijksoverheid in verband met het coronavirus vindt het jubi-
leumfeest  VCW 75 plaats in een verboden periode, waardoor 
het feest geen doorgang kan vinden. Dit najaar willen wij - in-
dien de overheidsmaatregelen het toestaan - aan het jubileum 
toch een feestelijk tintje geven door een bijeenkomst te or-
ganiseren. Tijdens deze gelegenheid voor genodigden, sponso-
ren en vrienden van VCW 75 willen wij het jubileumboek en 
jubileumgeschenk uitreiken, alsmede het jubileumbier “Spitske” 
schenken. De overige geplande activiteiten zoals diverse voet-
baltoernooien, Ladies Day, jubileumwedstrijd  VCW-Oud Fey-
enoord,  Wagenbergse artiestenavond, Hollandse Middag - met 
o.a. Django Wagner, Joeri Plaizier, Arjon Oostrom, Ferry de Lits 
en Nelis Leeman - en een Dancefestival met Mc Tellem, Mental 
Theo, Outsiders, Ransom en The Viper worden mogelijk van 26 
t/m 30 mei 2021 georganiseerd. Wij zijn blij dat de gecontrac-
teerde bedrijven/kantoren en sponsoren begrip hebben voor dit 
uitstel. Het jubileumspandoek waarop de sponsors van 75 jaar 
VCW staan blijft tot eind juli 2021 op sportpark Heesterbosch 
hangen. Wagenberg is trots op de ondernemers die het voetbal 
mogelijk maken. 
Jubileumcommissie  VCW 75.

VIRTUEEL KATA TOERNOOI GROOT SUCCES

In maart heeft het Coronavirus ervoor 
gezorgd dat het Shotokan mini karate 
toernooi van Karatevereniging Terheijden 
niet is doorgegaan.
Toen ook nog bekend werd dat alle spor-
ten door de regering verboden werden, 
was de teleurstelling bij de leden en zeker 

bij de jeugdleden groot. Om dit een klein beetje te compense-
ren heeft Karatevereniging  Terheijden het virtueel jeugd kata 
toernooi in het leven geroepen.
Via een karate-app werd gevraagd aan de ouders of zij hun kin-
deren zover konden krijgen om achter in de tuin in karatepak 
een kata (schijngevecht) te lopen.  Dit was niet aan dovenmans 
oren gezegd: bijna alle jeugdleden hebben meegedaan aan dit 

SPORT
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virtueel toernooi. Sommige ouders wa-
ren zo fanatiek dat ze er muziek op de 
achtergrond bij hadden opgenomen. Er is 
zelfs een inzending van de kata opgeno-
men in een Japans ingerichte tuin. Broer 
en zus die een team kata lieten zien. Een 
jongedame die haar vader (oud karateka) 
even een lesje kumite (vrij gevecht) heeft 
gegeven. Al deze filmpjes zijn te zien op 
onze website www.karate.nl. Wij mogen 
zeggen dat dit een groot succes is ge-
weest.
De volgende winnaars hebben intussen 
hun prijs thuisbezorgd gekregen:
Poule: groen/oranje band
1e prijs Kai Spek Wagenberg, 2e prijs 
Micah van Tintelen Terheijden, 3e Bart 
Brocks Terheijden.
Poule: gele band
1e prijs Lonne van Schaijk Terheijden, 2e 
prijs Michel Vlachos Lage Zwaluwe, ge-
deelde 3e prijs Myrthe Cantineau Terheij-
den en Kaelyn van Tintelen Terheijden.
Poule: witte band
Gedeelde 1e plaats Lucas de Koning Made 
en Arthur van Lierop Terheijden. 
Namens het bestuur en Sensei van harte 
gefeliciteerd met het behalen van deze 
mooie prijzen en we hopen weer snel in 
de dojo te kunnen trainen.
Voor iedereen: sterkte, hou vol en blijf 
gezond. Osu.
Voor inlichtingen over karate, kijk op 
www.karate.nl

WE MOGEN WEER!

Wij, bij B-FIT Ter-
heijden, zijn super 
blij dat ook de 
volwassenen weer 

lekker mogen sporten. We hebben net 
onze buitenruimte helemaal opgeknapt 
dus wij zijn klaar om lekker te trainen in 
de buitenlucht. De kinderen en jeugd wa-
ren alvast gestart, maar sinds 11 mei is er 
ook een tof, uitdagend en gevarieerd les-
aanbod voor alle volwassenen. Benieuwd 
naar het lesrooster? Surf dan snel naar 
www.bfitterheijden.nl.
Wij hebben een lesaanbod voor elke dag 
in de week, zowel in de ochtend als avond 
en ook in het weekend. Door het geva-
rieerde aanbod is er voor iedereen wat: 
van bewegen op muziek tot hardlopen en 
van cardio tot krachttraining of een com-
binatie hiervan. Bij B-FIT hechten wij veel 
belang aan een goede houding tijdens het 
sporten, proberen we iedereen op zijn/
haar eigen niveau uit te dagen en geven wij 
veel persoonlijke aandacht aan onze le-
den. Een toffe, gezellige sfeer krijg je mede 
dankzij onze bestaande leden er gratis bij. 
Naast de groepslessen bieden wij ook 

(Medical) Personal Training en Small 
Group Training aan. In alle lessen volgen 
wij de richtlijnen van het RIVM op zodat 
iedereen verantwoord en veilig kan spor-
ten. 
Een proefles is altijd gratis en omdat wij 
weer terug van start mogen gaan, hebben 
wij een speciale aanbieding: als je na de 
proefles lid wordt en een abonnement af-
sluit dan betaal je geen inschrijfkosten en 
sport je de hele maand mei gratis. Je kan 
ook kiezen voor een rittenkaart, je ont-
vangt dan 12 ritten voor de prijs van 10. 
Wil je meer informatie of heb je vragen? 
Kijk dan op www.bfitterheijden.nl of mail 
naar info@bfitterheijden.nl.

TENNISLES JEUGD BIJ  TTV 
RUITERSVAART HERVAT

Na een wekenlan-
ge onderbreking 
in verband met de 

maatregelen tegen de verspreiding van 
het coronavirus zijn de tennislessen voor 
de jeugd bij de Terheijdense Tennisvereni-
ging Ruitersvaart hervat. Op woensdag 
6 en donderdag 7 mei werden de eerste 
lessen van het seizoen gegeven aan de 
verschillende leeftijdsgroepen. De kids 
hadden er zichtbaar plezier in en getrak-
teerd op mooi weer was het genieten 
geblazen als vanouds. Uiteraard volgt de 
club hierbij de strikte richtlijnen van het 
NOC-NSF en de KNLTB en zijn deze 
vertaald naar een protocol voor de club. 

Een toezichthouder ziet erop toe dat de 
regels worden gehandhaafd. Niet dat de 
jeugd hier echt mee bezig was, want die 
wilde gewoon lekker tennissen.

‘IN GESPREK MET DE 
GARAGE’  

Onderweg naar be-
drijventerrein Het 
Spijck in  Terheijden
realiseer ik mij goed 
dat het een tijd ge-
leden is dat ik mijn 

vorige interview voor Rondom de To-
ren schreef. Het was begin maart toen 
ik op bezoek was bij het LEGO museum 
in Wagenberg en veel was toen nog als 
vanouds. Corona is inmiddels in het mid-
delpunt van het nieuws en ik zal er hier 
zo min mogelijk bij stil staan. Uiteraard 
heb ik vooraf bij ondernemer Lucas van 
Santvoord wel geïnformeerd hoe het in-
terview binnen de richtlijnen kan plaats-
vinden. Dat gaat ons goed lukken.
Jong geleerd
Het is een mooi pand waarin Lucas me-
dio 2016 is begonnen. De opzet is ruim 
en oogt zakelijk, maar ook uitnodigend. 
Het is dat ik bij binnenkomst uit ge-
woonte afbuig naar de balie, anders had 
ik het gevoel dat ik direct de garage in 
kon lopen. Hoge naadloos aaneengeslo-
ten wanden van glas geven immers de 
indruk dat het alles één ruimte is. En dat 
is precies waar Lucas bij de verbouwing 
naar streefde: transparantie van werk-
zaamheden. Maar daarover zo meer.  
Tegenover mij neemt een jonge onderne-
mer plaats. 25 jaren slechts en dus al zo’n 
4 jaren voor zichzelf aan de slag. Ik vraag 
mij af wat ik rond die leeftijd deed. Stu-
deren, toch, maar dan in een lager tem-
po dan waarmee Lucas de kneepjes van 
autotechniek heeft geleerd bij het door 
hem gelauwerde ROC te Tilburg. Het 
was op jonge leeftijd dat hij in aanraking 
kwam met auto’s:  zijn vader had een ei-
gen garage en daar groeide zijn interesse 
via steeds interessantere klusjes. Met al-
tijd de droom van een eigen bedrijf in zijn 
achterhoofd deed hij eerst ervaring op bij 
diverse merken zoals Citroën maar ook 
bij VW-Audi en Porsche. Je kunt er dus 
met alle auto’s terecht. De schoonheid en 
veelzijdigheid van de techniek en de uit-
dagingen maken dat auto’s een belangrijke 
plek in zijn leven gingen innemen.
Transparantie
Wat ik gaandeweg merk in ons gesprek, is 
hoe uitgebalanceerd Lucas is als persoon. 
Ik krijg weloverwogen antwoorden die 
getuigen van een breed inzicht.  Van zich-
zelf en de wereld om hem heen, maar ook 
van wat goed ondernemerschap inhoudt 
en hoe dat in ieder aspect van een bedrijf 
kan worden door vertaald. 
Op de achtergrond van ons gesprek zie 
ik de glazen wand die ik al eerder noem-
de. Lucas herkent het gevoel dat ik be-
schrijf ook van zijn klanten. Zij kijken 
mee in de keuken, waar het proces zich 
afspeelt. Het lijkt haast tastbaar, zoals veel 
in ons gesprek zich duidelijk aan het op-
pervlak afspeelt. Bovendien kan dit een 
antwoord zijn voor meerdere branches 
in deze moeilijke periode, realiseer ik 
mij nu. Waar caissières en ander perso-

DE ZIEL VAN DE ZAAK
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neel in winkels achter plexiglas noodgedwongen proberen om 
te gaan met de vermaledijde 1,5 meter afstand, is er hiermee 
juist meer en veiliger contact met het kostbare product dat je 
achterlaat. Dan toch even over corona. Deze crisis heeft weinig 
impact op De Garage. Klanten tot ver buiten de regio kunnen 
De Garage nog steeds prima vinden en worden er gewoon har-
telijk welkom geheten. En hoewel ze hier met zorgzame aan-
dacht worden behandeld, zijn auto’s geen levende organismes 
die virus kunnen overdragen. Dus ook daar geen belemmering. 
Je kunt hier met ieder type auto terecht voor een breed aantal 
diensten: APK, bandenadvies, accu, storingen, herstel auto- en 
ruitschade. De kennis, kunde en apparatuur zijn aanwezig. Als 
de dienst vervolgens is afgerond, dan wil Lucas de klant met een 
gevoel van vertrouwen en blijdschap ‘tot ziens’ kunnen zeggen. 
Het is daarbij van belang dat de klant bovendien begrijpt wát er 
met de auto is gebeurd en waarvoor hij betaald heeft. De fac-
tuur wordt dan ook rustig en in heldere taal doorgelopen. Dat 
hierbij de verwachtingen vaak worden overtroffen, blijkt uit het 
ruime en diverse aantal positieve recensies op internet. 

Toekomst
De Garage blijkt klaar voor de toekomst. Lucas is voldoende 
bekend met hybride en volledig elektrische auto’s. Mijn ver-
moeden dat er, vanwege het kleiner aantal bewegende onder-
delen bij die auto’s, meer vrije tijd in zit voor Lucas blijkt niet 
te kloppen. Het werk verplaatst zich namelijk: auto’s worden 
luxer en andere onderdelen krijgen de aandacht, zoals het 
accupakket, interieur en het hulpsysteem. Ook voor de de-
tectie van problemen blijft menselijk inzicht nodig. Compu-
ters zijn daarbij voorlopig een hulpmiddel. De wens voor de 
toekomst is gelijk aan die van de meeste ondernemers: con-
tinuïteit en open staan voor kansen als deze voorbij komen. 
Het laatste woord is aan Lucas: “Kom gerust langs, ook voor 
alleen een kopje koffie én blijf gezond”.
Terwijl ik met een goed gevoel naar buiten loop na dit inmid-
dels 10e interview voor Rondom de Toren realiseer ik mij dat ik 
dankbaar mag zijn om zulke inkijkjes te krijgen bij bedrijven én 
dat we in deze gemeente trots kunnen zijn op de jonge genera-
tie ondernemers. Bij deze.

SWINGEND DE SPIEREN EN GEWRICH-
TEN LOS MAKEN

In deze bijzondere tijd, waarin zoveel stil ligt van beweeglessen/

VAN  ALLES  WAT
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activiteiten, willen wij juist voor extra beweging zorgen! Buurt-
sportcoach Femke en stagiair Corné zetten dit keer de boxen  
voor de muziek op in het Antoniushof in Terheijden. Langzaam 
verschenen er steeds meer stoeltjes op het balkon en gingen 
er deuren open. Iets later dan verwacht, maar voorzien van een 
heerlijk bakkie koffie van een mevrouw, ging de muziek aan en 
kwamen de mensen naar buiten. Wat een gezelligheid! Samen 
(en toch apart op 1½ m) bewegen op muziek, de dag goed star-
ten door even te rekken en te strekken. Nu de maatregel is 
geworden “vermijd   drukte” i.p.v. blijf thuis,  is het fijn dat onze 
spieren en gewrichten sterk en soepel zijn. Zo kunnen we straks 
weer genieten in ons mooie dorp Terheijden!
We begonnen met het liedje “De Smokkelaar” van Stef Ekkel. 
Maar ook “Tulpen uit Amsterdam”, “De Woonboot” en “Marina” 
kwamen aan de beurt. Corné sloot zingend af met Shalali Shalala 
van Sieneke (officieel heet het lied “Ik ben verliefd”).  We kregen 
nog meer live muziek want een mijnheer speelde mee op zijn 
mondharmonica, super knap en gezellig!
Al met al een gezellig halfuurtje, wat dus nog iets uitliep. Maar 
rond het middaguur was het dan echt afgelopen en ruimden 
wij alle spullen weer op. Wie weet tot de volgende keer, maar 
veel fijner is het als we gewoon weer naar onze (sport)clubjes 
kunnen. Hopelijk blijven jullie in goede gezondheid met elkaar 
en zien wij elkaar snel weer ergens in Terheijden of bij één van 
de activiteiten. 
Groetjes, Femke en Corné.

Foto van Johan vd Vlist ( Kijk op Drimmelen)

DAG  TINY…..

Wij betreuren het overlij-
den van mevrouw Tiny van 
Gils op 28 april 2020. Zij 
was al sinds 1973 als sop-
raan lid van ons koor en 
ook vele jaren voorzitter. 
Twee jaar geleden moest 
zij om gezondheidsredenen 
afscheid van haar koor ne-
men.
Wij wensen haar man en fa-
milie heel veel sterkte met 
dit grote verlies.
Door de richtlijnen van het 
RIVM konden wij helaas niet 
als koor zingen op haar uit-
vaart.  Te zijner tijd zullen 
wij haar gedenken in onze Antonius Abt kerk.
R K Dameskoor Terheijden, Nel Wischmann secretaris



10 jaargang 43 nummer 1037

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drim-
melen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijn-
werpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling 
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl.  Vanwege de tijdelijke sluiting van de stu-
dio’s van Omroep Drimmelen is deze aflevering opgenomen op 
locatie.
Sportgames Made en Lage Zwaluwe

Nu de coronamaatregelen 
een beetje zijn versoepeld, 
werd er weer met veel ple-
zier gesport door de jeugd 
in onze gemeente tijdens 
de sportgames. Marcel Raafs 
van Omroep Drimmelen 

ging een kijkje nemen in Made en Lage Zwaluwe en sprak er 
met buurtsportcoach Benjamin van Wanrooij en stagiair Sven 
vd Made. Maar vooral zag hij veel enthousiast sportende kinde-
ren. De ouders mochten niet aanwezig zijn, maar ze kunnen nu 
alsnog een kijkje nemen bij onze sportende jeugd.
Gemeente Actueel mei

Iedere maand geeft een gast 
van het college van burgemees-
ter en wethouders een toelich-
ting op onderwerpen die van 
belang zijn voor onze gemeen-

WIJ ZIJN ER!
Wil je dat iemand met je meedenkt over hoe je goed 
om kunt gaan met de corona maatregelen?  
Heb je net een dierbare verloren?
Maak je je zorgen over een zieke in jouw omgeving?

WIJ ZIJN ER VOOR JE, VOOR WAT DAN OOK.

Surplus biedt een compleet aanbod op het gebied van 
welzijn, thuiszorg, woonzorg en behandeling. Hierbij staan 
de eigen kracht en de eigen mogelijkheden van de klant 
centraal. De kwaliteit van ons werk ontstaat in het contact 
van mens tot mens, want ieder mens is uniek. Daarom 
vinden wij het belangrijk om de ander écht te zien. 
Dat is het uitgangspunt in alles wat we doen.

Wees welkom om ons te bellen of e-mailen.
Surplus Drimmelen:  
  076-5027788
  drimmelen@surplus.nl 
  www.surplus.nl/corona/wijzijnbereikbaar

Wees welkom om ons te bellen of e-mailen

‘Wat ben ik 
blij dat ik dit 

met jullie kan 
delen’.
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te. Dit keer gingen we naar een centrale 
plek in onze gemeente, waar wethouder 
Harry Bakker u informeerde over het 
laatste nieuws.
Tips voor thuis werken

Steeds meer mensen werken thuis en 
door de coronamaatregelen zijn er dat 
nog veel meer geworden. In deze uitzen-
ding geeft fysiotherapeut Davy de Haan u 
tips om te helpen gezond en fit te blijven 
en klachten te voorkomen bij het thuis 
werken.
Schapen op De Schans in Terheijden

Ook dit jaar staan er weer schapen op 
De Schans in Terheijden. De gemeen-
te Drimmelen huurt deze schapen van 
Landschapsbeheer De Kornse Boezem 
uit Rosmalen als natuurlijke maaimetho-
de. Ze begrazen steeds een deel van De 
Schans.  Altijd al benieuwd geweest hoe 
de schapen door de schaapsherder en 
hond worden verplaatst van het ene naar 
het andere graasplekje? Dat kunt u nu 
zien in deze uitzending.

ZIJN - DOEN - HEBBEN

Eerst gezondheid, dan pas economie.
“Ik wil een nieuwe iPhone, een grotere 
televisie, een ander huis”.
“Ik wil op wereldreis, andere schoenen, 
een nieuwe baan”.
“Ik wil dat hebben. Wat moet ik daar-
voor doen? 
Want als ik dat heb, zal ik gelukkig zijn”.
Hebben - doen - zijn.
Als ik iets heb, zal ik gelukkig zijn.
Economie voor gezondheid.
Materialisme voor geluk.
Is dit blijvend geluk? Ben je superblij als je 
het hebt, of wil je al snel weer iets anders?
“Als ik dat andere heb, of meer, of groter, 
dán zal ik echt gelukkig zijn”.
Nu stopt de economie.
We kunnen niks ‘doen’ om van alles te 
‘hebben’.
Maar zijn we dan nu ongelukkig? Of reali-

seren we ons wat écht belangrijk is.
Gezondheid, warmte.
Realiseren we ons waar écht geluk zit.
Verbondenheid, liefde.
Zijn - doen - hebben
Ik ben gezond. Ik ben gelukkig. Van daar-
uit ga ik doen en zal ik hebben wat 
daarbij hoort.
Gezondheid voor economie.
Geluk voor materialisme.
Is dit blijvend geluk? Ik bén gelukkig want 
ik voel me verbonden en ervaar liefde. 
Van daaruit ga ik doen en hebben.
Dát is wat deze tijd ons brengt. Een ande-
re boodschap.
Eerst gezondheid, dán pas economie.
Eerst geluk, dán pas 
materialisme.
Eerst zijn, dan pas 
doen en hebben.
Zijn - doen - hebben
Dát is de weg.
Edwin  Vonk

STEUN DE LOKALE 
BOEREN EN BESTEL EEN 
VERSBOX

Samenwerking Ra-
bobank Amerstreek 
met Boerschappen 
en Home Made 
Chefs 
In deze onzekere tijden 
vanwege de coronacri-
sis kampen veel boe-

ren en makers met voedseloverschotten. 
De horeca neemt nauwelijks producten 
meer af.  Voor de telers zijn de gevolgen 
niet te overzien en veel voedsel wordt 
verspild. Graag wil Rabobank Amerstreek 
een steentje bijdragen aan het oplossen 
van dit maatschappelijk probleem.
In samenwerking met Boerschappen en 
Home Made Chefs zijn er twee boxen 
samengesteld met lokale producten uit 
de Amerstreek. Bestel nog t/m zondag 
17 mei een box via www.rabobank.nl/
amerstreek.

Help de boeren van hun overschot-
ten af en bestel een heerlijke vers-
box 
Er is een keuze uit twee verschillende 
boxen. Zo is er de Aspergebox: een com-
plete aspergemaaltijd voor twee perso-
nen met alles erop en eraan, en de Vers-
box: een verrassingsbox bomvol groenten 
en fruit uit de omgeving. De kosten be-
dragen € 29,50 per box. Leden van Ra-
bobank Amerstreek ontvangen per e-mail 
een aanbieding voor afname van een box 
met korting. 
‘Drive Thru’ op 23 en 24 mei bij Ra-
bobank Amerstreek 
Je bestelde box kun je afhalen via een Dri-
ve Thru op de parkeerplaats bij Rabobank 
Amerstreek (Distributieweg 15 in Oos-
terhout) op zaterdag 23 en zondag 24 
mei tussen 10.00 en 16.00 uur. Je kiest 
zelf welk tijdvak het beste uitkomt.

MIMAKKERS  
van seniorenpartner De Wijngaerd

Wij, miMakkers van 
seniorenpartner 
De Wijngaerd in 
Made, halen alles 
uit de kast om de 

bewoners een leuke middag te bezorgen 
in deze moeilijke coronatijd.
Zo zijn wij minimaal 2 maal per week met 
een buitenactiviteit te vinden in de tuinen 
van De Wijngaerd 
in Made. Optre-
dens met zangers/ 
zangeressen, een 
heus miMakker-
koor waarbij de 
bewoners zingen, 
tribute to Zange-
res Zonder Naam 
die verzorgd wordt 
door de miMak-
kers zelf.  We maken er een heel spekta-
kel van! Ook met slecht weer hebben wij 
een oplossing gevonden, dan wordt het 
optreden via een speciaal programma via 
laptop en tv bij de bewoners in de huiska-
mer afgespeeld. En dat alles met de richt-
lijnen van corona in acht genomen. Na de 
coronaperiode zijn de miMakkers van de 
Wijngaerd ook te 
boeken voor een 
persoonlijk bezoek. 
Een miMakker is 
gespecialiseerd in 
het contact ma-
ken van hart tot 
hart met mensen 
met een vergevor-
derd stadium van 
dementie en met 
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mensen met een verstandelijke handicap.  Voor meer informatie 
kunt u mailen naar mimakker@dewijngaerd.nl. U kunt ons ook 
volgen via facebook:  miMakkers van de Wijngaerd.
Groetjes!
MiMakker Rooz (Ester van Mook)
MiMakker Pip (Petra Hoving)

TERHEIJDEN  VROEGER

Wij zeggen weleens dat Hooge en Lage Zwaluwe dorpen zijn 
met een zogenaamde lintbebouwing, maar Terheijden deed er 
voor 1960 ook niet voor onder! Als we de gemeente Terheijden 
binnenkwamen via de Hoge Brug, op de nu genaamde Breda-
seweg bij het pompgemaal, of we kwamen via de ophaalbrug 
Terheijden binnen, dan was je ook weer zo  Terheijden uit.
Terheijden was een 
lange straat met eerst 
Bredaseweg, Hoofd-
straat, Raadhuisstraat, 
Molenstraat en daarna 
ging je Terheijden uit 
via de Moerdijkseweg.
Op deze straten waren 
slechts de volgende af-
takkingen gemaakt, ge-
zien vanuit Breda:
Eerst de Bergen die de 
eerste 100 meter be-
straat was en daarna een zandpad tot aan de kapot geschoten 
brug over het Markkanaal. 
Daarna kon je de polder in bij de dikke boom bij Lievens, dit was 
helemaal een zandpad.
Bij de kerk kon je linksaf de Dreef in, nu Markstraat en via de 
haven weer terug naar de Molenstraat.
Bij dokter Wiegman kon je rechtsaf de Lage Weg in en aan het 
eind van die Lage Weg had je aan je rechterkant eerst het 1e 
Ruitersvaart en na 100 meter het 2e Ruitersvaart.
Halverweg de Lage Weg kon je linksaf de Schapenbogert in die 
dan weer aansloot op de Molenstraat.
Zo zag  Terheijden er in de jaren 50 tot 1960 uit.

De eerste uitbreidingswijk van Terheijden was vanaf de Dreef 
(nu Markstraat) de Mr. Aalbersestraat tot aan de Huijgensstraat 
en dan door de Huijgensstraat naar de Van Goorstraat weer 
aansluitend op de Dreef (nu de Markstraat).
Dit was ook het eerste circuit van de Ronde van Terheijden. De 
renners, die zich meestal omkleedden bij particulieren, ook bij 
mijn tante in de Dreef waar ik geboren was, zeiden: Je wordt 

LEZERS IN DE PEN

Molenstraat, 1904

1953.  Achter de huizen is het water nog te zien.
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hier knettergek met dit rondje. Het is steeds weer aanzetten, 
remmen en weer optrekken.

Zo’n leuk rondje was het ook niet, want de Dreef was een weg 
met kinderkopjes en daarnaast een klinkerpad voor de fietsers. 
Maar op het klinkerpad stonden her en der verspreid dubbe-
le zogenaamde seinpalen, houten palen waar de elektra en de 
straatverlichting aan vastgemaakt was.
Ik kan me nog heel goed herinneren dat de renners met grote 
vaart uit de Mr. Aalbersestraat kwamen en dan de bocht niet 
konden houden en zo tegen voornoemde seinpalen klapten, 
waarbij Nel de Tiko (Nel van den Broek) met rasse schreden 
aan kwam lopen als EHBO-er en de renners verzorgde.

Tussen 1955 en 1960 
begon Terheijden snel 
te groeien, mede onder 
druk van de mensen 
die voornamelijk uit 
de Randstad kwamen 
en meestal werkten 
in Breda. De volgende 
uitbreiding was de Mr. 
Aalbersestraat en de 
Van Goorstraat door-
trekken tot  aan de 

huidige Brabantstraat en ook de Brabantstraat werd aangelegd.
Wat ook toen volgde was een heel raar gezicht: de huidige Po-
lanenstraat werd aangelegd. Moet je je voorstellen: een straat 
midden in de polders, want richting de Hoofdstraat was het nog 
polder, maar ook richting de haven was het nog polder.
Ook werd er door de gemeente Terheijden voor het eerst ruim-
te geschapen om in een project, ontwikkeld door de gemeen-
te, kavels beschikbaar te stellen die door particulieren gekocht 
konden worden en waar dan de particulier zijn huis op mocht 
bouwen. In de Polanenstraat waren dat de huidige vrijstaande 
woningen.
Johan den Ridder

Vanaf juni weer geopend!

Inmiddels is het weer mogelijk te reserveren 
per juni. Het aantal reserveringen is beperkt in 

verband met het gestelde maximum!

Omdat wij heel blij zijn u weer te mogen 
ontvangen kunt u in de eerste weken 
enkel reserveren voor één vast menu.

Dit menu is ons 5 gangen menu van de 
chef, maar voor de speciale prijs van 

€ 50,- per persoon. Dieetwensen 
ontvangen we graag vooraf. Er is dus 

géén mogelijkheid voor à la carte.

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 
vanaf 17.00 uur.

Uiteraard werken wij volgens de voorschriften van het RIVM. 
Bij mooi weer wordt er uiteraard op het terras geserveerd!

Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
www.restaurantripasso.nl info@restaurantripasso.nl

076 - 593 1297 (bij geen gehoor, reserveren via website)

De Dreef met de seinpalen.

Het toenmalige Dorpsplein. 
Aan de rechterkant de frietkraam van Moerenhout.

fam. Moerenhout
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NIEUWBOUWPROJECT  ‘DE WEELDE’: 
LAATSTE  WONINGEN NU  TE KOOP
Unieke nieuwbouwwijk vlakbij centrum van Terheijden

Het heeft heel wat voeten in aarde ge-
had, maar het gaat er nu toch van ko-
men: dit najaar start de bouw van 38 

woningen op het terrein tussen de Schans, Raadhuisstraat, Tho-
mashof en Slotje.  Voor Terheijdenaren staat deze locatie ook 
wel bekend als ‘terrein Oonincx’.  Van dit unieke nieuwbouw-
project is ongeveer de helft van de woningen al verkocht door 
de projectontwikkelaar zelf. De verkoop van de overige wonin-
gen uit deze nieuwbouwwijk is sinds enkele weken in onze han-
den (Reimus Makelaardij). We kunnen niet wachten Terheijden 
verder kennis te laten maken met dit prachtige project. 
Professionele en betrokken ondersteuning van Reimus 
Makelaardij
Wij hebben gemerkt dat er nog veel onbekend is over dit pro-
ject en dat er veel vragen leven bij mensen. We vinden het be-
langrijk de goede informatie te kunnen geven over nieuwbouw-
wijk ‘De Weelde’.  Wij zijn er trots op bekend te staan als een 
transparant makelaarskantoor en willen ook nu dat potentiele 
kopers op de hoogte zijn van alle ins en outs van hun toekom-
stige woning. De afgelopen weken hebben we ons daarom flink 
verdiept in het plan voor ‘De Weelde’ en alle relevante informa-
tie verzameld. Zo kunnen wij geïnteresseerden zo volledig mo-
gelijk  informeren over dit mooie en duurzame nieuwbouwplan.

Ruime opzet op unieke locatie
De nieuwe wijk ‘De Weelde’ wordt ruim en groen van opzet 
met een frisse uitstraling op een prachtige plek nabij de Schans, 
de haven én op loopafstand van de mooie dorpskern van Ter-

ZAKELIJK NIEUWS

WWW.RONDOMDETOREN.NL
WWW.FACEBOOK.COM/RONDOMDETOREN
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1. Anneke Stuijt, 2. Anita Vermeulen, 3. Ad Koenraad, 
4. Frans Snoeren, 5. Mark van der Zouwen, 

6. Charlotte Morales Servranckx, 7. Wilma Gomme-
ren, 8. Gerard van Vugt, 9. Ewald Verdaasdonk, 
10. Erwin Vermeulen, 11. Miranda van Loon, 

12. Lisette van de Reijt, 13. Jacqueline Huzen, 
14. Gerard van Vugt, 15. Tonny van Geel
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heijden.
Wat dit project, naast de geweldige centrale locatie, nog meer 
uniek maakt, is dat alle woningen gebruik gaan maken van de 
energie die opgewekt wordt in eigen dorp (door de Terheijden-
se Energie Maatschappij/TEC). In dat opzicht heeft groen in deze 
wijk meerdere betekenissen.
De wijk biedt voor ieder wat wils: er komen namelijk eengezins-
woningen (rijtjeshuizen), tweekappers, vrijstaand geschakelde 
woningen en patiowoningen. Een wijk waar jong en oud elkaar 
gaat ontmoeten. De komende maanden worden alle nodige 
voorbereidingen getroffen om het terrein bouwrijp te maken. 
Naar verwachting is De Weelde wijk eind 2021 een feit.

Vragen? Meer informatie? Neem contact met ons op!
We kunnen niet wachten om jullie meer bekend te maken met 
dit nieuwbouwplan voor ‘De Weelde’. We nodigen iedereen dan 
ook van harte uit om voor meer informatie en bij vragen con-
tact met ons op te nemen via 076 593 31 34 of via onze site 
www.reimus-makelaardij.nl.
Ook als je in het verleden al eerder informatie hebt opgevraagd 
of op een wachtlijst bent geplaatst, willen we je vragen om con-
tact met ons op te nemen wanneer je geïnteresseerd bent in 
een van de woningen. Wil je weten wat de waarde is van je 
huidige woning? We komen graag langs voor een gratis en vrij-
blijvend gesprek en waardebepaling, uiteraard met inachtneming 
van de huidige voorzorgsmaatregelen. 

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden   06-51996129  
info@harmonieterheijden.nl 
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VIJF HEILIGEN PAROCHIE
Geloofsgemeenschap H. Antonius 
Abt te Terheijden
E-mail: terheijden@naardekerk.nl

O p e n s t e l l i n g 
kerk H. Antonius 
Abt
Iedere zondag 

in de Mariamaand mei (t/m 24 mei) en 
met Hemelvaart op donderdag 21 mei, 
van 9.30 tot 10.30 uur is de kerk open. 
Om even binnen te lopen, een moment 
van stilte of gebed, een kaarsje aansteken, 
misschien wilt u ook iets opschrijven… 
daar ligt een boekje voor. Ook ligt er een 
kleurplaat voor de kinderen om in te 
kleuren. Kom rustig even binnen, de Paas-
kaars zal branden, er wordt gezorgd voor 
sfeervolle muziek.  Wilt u even zitten in 
de bank? Dat kan, maar ook dan uiteraard 
met inachtneming van de regels.
Openingstijden parochiekantoor
Vanaf 1 juni is het parochiekantoor in de 
Markstraat nr. 2  voortaan alleen 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 doopbe-
wijzen enz. In dringende situaties en bij 
overlijden kunt u contact opnemen met 
telefoonnummer 06 51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze pa-
rochie of zijn er wijzigingen in uw 
gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de 
privacy mogen de gemeentes niet meer 
doorgeven wie er komt wonen binnen 
onze parochie. Bent u nieuw of verhuist 
u binnen het dorp of gaat binnen uw ge-
zin iemand zelfstandig wonen? Laat het 
dan a.u.b. weten aan het parochiekantoor, 
Markstraat 2, 4844 CR Terheijden, tele-
foonnummer 076 5931216. 
Bij voorbaat dank.

AANPAK EIKENPROCESSIE-
RUPS PREVENTIEF EN 
BIOLOGISCH

Er is gestart met 
de behandeling van 
3.300 gemeente-
lijke eiken om de 
eikenprocessierups 
te bestrijden. De 
eikenbladeren wor-
den bespoten met 

biologische bestrijdingsmiddelen. De ge-
meenteraad heeft financiële middelen ter 
beschikking gesteld zodat stevig ingezet 
kan worden op preventie van de ‘jeuk-
rups’.
Aanpak hinder op de korte termijn 
Dit jaar worden, evenals in 2019, alle 
eiken (behalve in de bosgebieden) bi-
ologisch bestreden, dit zijn circa 3.300 
bomen. Er worden twee preventieve be-
strijdingsrondes uitgevoerd waarvan de 
eerste ronde is gestart. De landelijke ont-
wikkelingen op het gebied van de proces-
sierups worden nauwlettend in de gaten 
gehouden en toegepast. Zo start er een 
experiment met natuurlijke bestrijding 
door vogels. Dit kan door nestkastjes 
voor de koolmees op te hangen op een 
aantal plekken met een hoog risico.

Lange termijn: natuurlijke vijanden 
De aanpak van de gemeente op de lange 
termijn is gericht op het herstel van het 
natuurlijk evenwicht met voldoende na-
tuurlijke vijanden van de eikenprocessie-
rups. Dit bereiken we onder andere door 
meer diversiteit aan te brengen in beplan-
ting waardoor die aantrekkelijker worden 
voor natuurlijke vijanden van de rups. 
Ook komt bij het ecologisch bermbe-
heer de komende jaren meer en meer 
de nadruk te liggen op gefaseerd maai-
en (biodivers). Door biodivers maaien 
houd je verspreid van april tot in oktober 
maandenlange bloei in de bermen. Hierbij 
wordt een constante afweging tussen bio-
diversiteit, het beeld buiten en de functie 
van de plek gemaakt.
Samenwerking met burgers
Bewoners van de Helkantsedijk hebben 
zelf folie rondom de eikenbomen ge-
spannen om de overlast van de eiken-
processierups tegen te gaan. Wethouder 
Jan-Willem Stoop: “We zien de proef 
met folie als een bewonersinitiatief dat 
bijdraagt aan inzicht aan de bestrijding te-
gen de eikenprocessierups. Als inwoners 
zelf ideeën hebben, willen we dat graag 
van tevoren weten, dan kunnen we samen 
kijken wat mogelijk is.” 
Melden
Op www.drimmelen.nl/eikenprocessie-
rups is alle relevante informatie over de 
eikenprocessierups te vinden. Wie een 
nest van de eikenprocessierups ziet op 
een gemeentelijke boom kan dit doorge-

ven via de app van de gemeente Drim-
melen, de website of via telefoonnummer 
140162.

MEER LEENMOGELIJKHEDEN 
voor starters en voor duurzame 
oplossingen

De gemeenteraad van Drimmelen wil 
dat starters een reële kans krijgen op de 
woningmarkt en het verduurzamen van 
woningen aantrekkelijker maken. Daarom 
stemde de raad in met het voorstel om 
mogelijkheden voor leningen voor star-
ters op de woningmarkt te verruimen en 
meer mogelijkheden te bieden voor de 
duurzaamheidslening.
Starterslening: mee met NHG-
norm
De starterslening is een steuntje in de rug 
van de gemeente voor mensen die hun 
eerste woning willen kopen. Tot nu toe 
kon men een beroep doen op die rege-
ling als men een huis kocht tot € 210.000. 
Woningen worden echter steeds duur-
der, vandaar dat besloten is het bedrag 
van de starterslening te verhogen. De ge-
meente hanteert vanaf nu de norm van 
de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) 
als bovengrens voor het aankoopbedrag 
van een woning bij een starterslening. 
Verandert de NHG-norm, dan verandert 
de starterslening mee. Zo blijft de norm 
actueel en passend bij de situatie op de 
woningmarkt. Bovendien is de maximale 
lening verhoogd van € 20.000  naar 
€ 25.000.  Starters krijgen zo meer moge-
lijkheden op de woningmarkt.

Duurzaamheidslening
Het plaatsen van zonnepanelen en het 
isoleren van huizen is erg in trek.  Te-
gelijk heeft Drimmelen ook de ambitie 
om in 2040 energieneutraal te zijn. De 
duurzaamheidslening die de gemeente 
verstrekt kan hiervoor een stimulans zijn. 
Groene daken kwamen tot nu toe niet in 
aanmerking voor een duurzaamheidsle-
ning.  Een groen dak draagt bij aan comfort-
verbetering, waterberging en het voor-
komen van hittestress en daarmee helpt 
het ook bij klimaatadaptie. De zomers 
worden steeds warmer en droger, maar 
er komen ook heftigere regenbuien. Om 
deze reden wordt een groen dak gezien 
als een duurzame oplossing en is beslo-

KERKEN

GEMEENTE
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ten dat de duurzaamheidslening hiervoor kan worden verstrekt.  
Tot nu toe zijn er 120 duurzaamheidsleningen aangevraagd in 
Drimmelen, voor een totaalbedrag van € 550.000.
Andere duurzaamheidsmogelijkheden
Naast het verzoek van de raad om groene daken in de duurzaam-
heidslening op te nemen, zijn ook de zogeheten postcoderoos-
projecten betrokken in het raadsbesluit. Met deze projecten 
kunnen particulieren certificaten kopen voor deelname in zon-
nepanelen op een dak bij een bedrijf of een lokale windmolen. 
Daarmee kunt u korting krijgen op uw eigen energiebelasting, 
en bespaart u dus geld. Dit kan aantrekkelijk zijn voor mensen 
die zelf geen geschikt dak hebben. Op dit moment onderzoekt 
de energiecoöperatie Opgewekt Drimmelen (voor en door in-
woners) de mogelijkheden voor een postcoderoosproject.
De wethouders Jan-Willem Stoop en Jürgen Vissers van de ge-
meente Drimmelen zijn blij met de verruiming van beide regelin-
gen: “We hopen met de aanpassing van de regelingen nog beter 
aan te kunnen sluiten op de behoeften van onze inwoners. De 
regelingen bieden starters een betere kans op de woningmarkt 
en maken een duurzame woning voor iedereen bereikbaar.”
Kijk voor meer informatie over beide leningen op https://drim-
melen.nl/starterslening en/of https://drimmelen.nl/duurzaam-
heidslening. 

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Sjors beats Corona
Het platform van Sjors Spor-
tief (www.sjorssportief.nl) is 
al jaren een veel gebruikt fe-
nomeen in onze gemeente en 
wordt voor de gelegenheid 
omgedoopt naar ‘Sjors beats 
Corona’. Dit platform is er speciaal voor sportaanbieders en 
basisschooljeugd. 
Kinderen in beweging krijgen is het grootste doel en nu nog 
belangrijker dan ooit.  Vanuit de gemeente Drimmelen doen 
wij daarom een dringende oproep aan alle verenigingen/sport-
aanbieders die zich richten op het organiseren van activiteiten 
voor kinderen om hun activiteit onder het project ‘Sjors beats 
Corona’ snel aan te melden op www.sjorssportief.nl.  Als sport-
aanbieder levert u zo een belangrijke bijdrage. Tevens is dit een 
mooie kans om u te laten zien en wellicht kennis te maken met 
uw toekomstige leden. Ook ouders/ verzorgers kunnen hun kin-
deren inschrijven op deze website voor de sportactiviteit van 
hun keuze. Inschrijven via de website is verplicht, zodat vereni-
gingen rekening kunnen houden met de toeloop van het aantal 
kinderen.
Contact tussen burgemeester en getroffenen corona-
virus
Burgemeester Gert de Kok geeft aan dat inwoners die te maken 
hebben met het coronavirus, 
contact met hem kunnen opne-
men. Het gaat hier om mensen 
die in het ziekenhuis zijn beland 
door het virus, of hun naasten. 
Of mensen die een dierbare 
dreigen te verliezen of hebben 
verloren door het coronavirus. 
Burgemeester De Kok: “Sinds 
het begin van de crisis heb ik 
geprobeerd contact te leggen 
met mensen die direct of indi-
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rect getroffen worden door het virus. Ik 
kreeg echter niet alle privégegevens door, 
en sinds kort krijg ik al helemaal geen de-
tails meer door, en dan valt het niet mee 
zelf contact te leggen. De gesprekken die 
ik wèl had, heb ik als positief ervaren, ik 
hoop dat degenen die het betrof dat ook 
vonden. Ik hoop dat mensen die daar be-
hoefte aan hebben, contact met me op-
nemen.” 
Wie de burgemeester wil spreken kan 
mailen naar bestuurssecretariaat@drim-
melen.nl of bellen met 140162.  
Update Energietransitie Drimme-
len 
Er staat dit jaar 
veel te gebeu-
ren rondom de 
Dr immelense 
energietransitie. 
Daarom een 
maande l i j k se 
update van de 
belangrijkste gebeurtenissen:
- Regionale Energiestrategie (RES) 
West-Brabant: In Drimmelen staat de 
concept-RES voor de gemeenteraad op 
de agenda van de (online) Informatieron-
de op 7 mei en de (online) Opinieronde 
op 14 mei. Beide bijeenkomsten zijn te 
volgen via de livestream. Kijk hiervoor op 
https://drimmelen.nl/vergaderingen-ge-
meenteraad. 
- Energieneutrale Dorpen: Het energie-
team wil dit jaar met inwoners aan de slag 
om plannen van aanpak te maken voor 
Energieneutrale Dorpen. Graag gaan we 
met u in gesprek hoe we kunnen toewer-
ken naar een Co2-neutraal Drimmelen in 
2040. We hopen hiermee voor de zomer 
nog te starten, maar dit hangt af van het 
verloop van de coronacrisis. 
- Samen inkopen: De gemeente Drimme-
len gaat in het najaar in samenwerking 
met het Regionaal Energieloket twee 
collectieve inkoopacties aanbieden aan 
woningeigenaren in Drimmelen: één voor 
zonnepanelen en één voor woningisola-
tie. De informatiebijeenkomsten worden 
ingepland wanneer de maatregelen in 
verband met het coronavirus het toelaten 
om bijeenkomsten te organiseren.
- Voorbeeldwoningen: Voor een aantal 
voorbeeldwoningen uit verschillende 
bouwperiodes laat de gemeente een 
energiescan maken met daaraan gekop-
peld een stappenplan waarmee huisei-
genaren hun huis kunnen verduurzamen. 
Dit stappenplan plaatsen we ook online, 
zodat ook andere huiseigenaren het plan 
kunnen gebruiken. Het energieteam van 
de gemeente is nog op zoek naar eigena-
ren van voorbeeldwoningen. Meer weten 
of interesse? Mail naar energieteam@

drimmelen.nl.
Heeft u vragen over, tips of suggesties 
voor de Drimmelense energietransitie? 
Aarzel niet om contact op te nemen. Mail 
naar energieteam@drimmelen.nl.
Nieuwe noodverordening per 29 
april 2020
Sinds 29 april is in Midden- en West-Bra-
bant en dus ook in Drimmelen een aange-
paste noodverordening van kracht. In de 
noodverordening zijn maatregelen opge-
nomen waaraan alle burgers, verenigingen, 
organisaties/instellingen en ondernemers 
in de regio Midden en West-Brabant zich 
moeten houden. De noodverordening 
heeft een toelichting (Q&A) om daarmee 
antwoord te geven op de nodige vragen 
die zijn gerezen na de persconferentie 
van 21 april 2020. Deze noodverordening 
met bijbehorende Q&A is te vinden op 
https://drimmelen.nl/updates-coronavi-
rus-en-de-gemeente-drimmelen bij de 
update van 30 april.
Waarschuwing voor ondernemers
Op dit moment zijn 
er bedrijven actief 
die ondernemers 
hulp bieden bij het 
aanvragen van de 
Tijdelijke over-
bruggingsregeling 
zelfstandig onder-
nemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans 
niet kosteloos en mogelijk niet zonder 
financiële gevolgen. U hoeft als onder-
nemer geen extra kosten te maken voor 
deze regeling. Wij helpen u graag bij uw 
aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar 
tozo@drimmelen.nl.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergun-
ningen
Terheijden, Ravelijn 24 (4844 BS) (W-
2020-0221): Het verbreden van de oprit. 
Ingekomen d.d. 16-04-2020.
Terheijden, Hoofdstraat 26 (4844 CE) 
(W-2020-0246): Het wijzigen van de ge-
velindeling. Ingekomen d.d. 21-04-2020.
Wagenberg, waterput a.d. Lageweg (4844) 
(W-2020- 0255): Het verwijderen van een 
wilg aangetast met watermerkziekte. In-
gekomen d.d. 22-04-2020.
Terheijden, Raadhuisstraat 39 (4844 AA) 
(W-2020-0258): Het na-isoleren van de 
woning. Ingekomen d.d. 22-04-2020. 
Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Wagenberg, Vlasselt 7 (4845 EV) (W-
2020-0146): Het kappen van 2 berken met 
herplantplicht van ten minste 2 hoogstam 
fruitbomen. Besluitdatum: 23-04-2020.
Wagenberg, Kerkstraat 11 A (4845 EC) 
(W-2020-0160): Het plaatsen van een 
container t.b.v. opslag terrasmeubilair. Be-

sluitdatum: 22-04-2020.
Wagenberg, Hoevenseweg 4 (4845 PD) 
(W-2020-0010): Het uitbreiden van de 
woning. Besluitdatum: 17-04-2020.
Terheijden, nabij Markstraat 57 (4844 
CP) (W-2020-0118): Het kappen van 1 
esdoorn voor de woning, herplantplicht 
van ten minste 1 linde. Besluitdatum: 23-
04-2020.
Bekendmakingen verplaatsen ge-
handicaptenparkeerplaats op ken-
teken 
Burgemeester en wethouders van Drim-
melen maken bekend dat zij hebben be-
sloten door middel van de plaatsing van 
het bord E06 van bijlage I van het RVV 
1990 en onderbord met kentekenaan-
duiding PG-082-D de individuele gehan-
dicaptenparkeerplaats aan de Gentiaan 
in Terheijden te verplaatsen naar een 
andere parkeerplaats aan de Gentiaan in 
Terheijden en voorgenoemd besluit uit te 
voeren conform bijbehorende tekening.

Foto: Gerard van Vugt

Rondom de Toren wordt bezorgd 
op woensdag of donderdag.
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of bel 076 5932137.
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