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GEZONDHEID
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    ma. en do. 9 - 10 u
Apotheek Terheijden  076 - 593 4300
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    na contact apotheek Made
    ma. - vr. 8.15 - 10 u
Surplus Welzijn Terheijden  Raadhuisstraat 2c
    www.surpluswelzijn.nl
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GEMEENTE INFORMATIE Park 1 Made T. 14 0162
    www.drimmelen.nl
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    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: 17/06
             Wagenberg groen: elke vrijdag, grijs: 19/06
Ophalen oud papier     Terheijden 10/06,  Wagenberg 12/06
Ophalen plastic            Terheijden  10/06,  Wagenberg 12/06
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15-19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

WAGENBERGKWISTZEKER!
Alles uit de kast voor unieke dorpskwis

Spannend, hilarisch en gezellig, dat 
belooft de kwisavond van CS De Er-
pelrooiers op 30 oktober 2020 te 
worden.
CS De Erpelrooiers viert dit jaar haar 
vijfenvijftigste verjaardag, reden voor 
een feestje, voor het hele dorp!
WagenbergKwistZeker is een een-
malige, inter-actieve dorpskwis voor 

héél Wagenberg. Voor jong & oud, voor geboren & getogen, 
maar ook voor alle import. Er zijn vragen voor alle leeftijden, in 
diverse categorieën, en alle mogelijke hulplijnen zijn toegestaan! 
Naast de kennisvragen en creatieve opdrachten heeft de werk-
groep kei-leuke-doe-opdrachten verzonnen die op geheime lo-
caties in het dorp moeten worden uitgevoerd.
The Game Is On op vrijdagavond 30 oktober 2020, klokslag 
half zeven. Teams van ongeveer tien personen strijden vanuit 
een huis- of horeca-adres in Wagenberg om de hoofdprijs van 
maar liefst € 550,-! 
Dit bedrag, en andere geldprijzen, zijn te besteden aan een zelf-
gekozen (liefst lokaal) goed doel, bijvoorbeeld nieuwe sportkle-
ding voor je team, de straatbarbecue van de buurtvereniging of 
om de kas te spekken van de carnavalsvereniging.
Vóórdat het zover is, is er nog een heuse captainsavond gepland, 
op 16 oktober 2020. De teamcaptains ontmoeten elkaar op 
deze avond en kunnen alvast de concurrentie in de ogen kijken. 
Zij krijgen een uitgebreide uitleg en er zijn ook al punten te 
verdienen, mits de captains een scherpe blik hebben!
Ook deze zomer zijn er al punten te verdienen, vroege inschrij-
vers hebben dus een voorsprongetje! Houd hiervoor de Face-
bookpagina, Instagram en de website in de gaten. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 25,- per team. Inschrijven kan tot 
uiterlijk 1 september via www.wagenbergkwistzeker.nl.
Bedrijven kunnen ook een belangrijk steentje bijdragen aan de 
kwis. Zij kunnen zélf een vraag bedenken voor het kwisboek, bij-
voorbeeld een vraag over de eigen onderneming. Deze vragen 
worden geplaatst mét bedrijfsnaam en logo.  Alle informatie is 
terug te vinden op de website.
De feestelijke prijsuitreiking zal plaatsvinden op zaterdag-
avond 14 november 2020. 
De organisatie is uiteraard onder voorbehoud in verband met 
coronamaatregelen van de overheid. 
Mocht het evenement niet plaats kunnen vinden op 30 oktober, 
dan schuift het door naar 2021, want… Wagenberg Kwist Ze-
ker!

Op de foto 
een deel van 
de werkgroep: 
Yvonne 
Vlaskamp, Heidi 
van Prooijen, Fré 
Borggreve en 
Merijn Litjens. 
Afwezig op de 
foto zijn Michel 
Wicherink, Fleur 
Vlaskamp, Vivian 
Litjens en Johan 
van der Made.

UITGAAN
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GROEN

Wandelen door ons “Traaie” is ontzettend leuk. Ik houd van 
groen. Flora en fauna floreren. Dan denk je toch om het zo 
te laten. We zijn net begonnen aan onze wandeling en lopen 
de Kalkvliet in. Er hangen twee grote spandoeken. Eentje voor 
en een fel tegen.  Tegen bouwen in een groene buffer, in dit ge-
val een weilandje tussen Kalkvliet en Munnikenhof, nog kleiner 
dan een voetbalveld. Als je daar gaat bouwen blijft er echt geen 
sprietje groen meer over. Hoe kom je nou op zo’n idee? Is dat 
een medewerker van de gemeente die zegt: “Leuk perceeltje 
gezien kerel, kunnen we mooi volbouwen.” “Zou dat zo maar 
kunnen in zo’n perkje?” Maar al gauw zijn ze eruit,  hier wonen 
immers nette mensen, die zullen niet zo moeilijk doen is de ge-
dachte. Maar de Kalkvliet is niet gek, lieve gemeente. Die hebben 
daar huizen gekocht voor de gegarandeerde rust en het mooie 
uitzicht. 

Dus wederom, net als in de Schansstraat, gefrustreerde bewo-
ners. En nee, ik woon daar niet, maar leef na gesprekken wel 

heel erg met hen mee. Op zo’n mooi stukje grond op de grens 
met het prachtige buitengebied van ons Terheijden, een pietlut-
tig stukje volstouwen met stenen. Hoe verhoudt zich dat dan 
met ….. HET OPRUIMEN  VAN ALLE  TEGELS EN STENEN 
UIT ONZE TUINEN? En dan ook nog een beetje pesterig om 
daarover te dreigen met een nieuw soort belasting. 
Ik heb nog wel een mooie tip hoor.  Aan de provinciale weg vlak 
voor de witte brug ligt een veel groter stuk grond klaar waarop 
gebouwd kan worden, heeft niemand last van. Bouw dat gerust 
vol en bedek alle huizen met zonnepanelen.  Twee vliegen in een 
klap en iedereen tevreden.  Al is het niet “in my back yard”, ik 
ben solidair met onze Kalkvlieters. Denk eens na beste gemeen-
te, doe er wat aan.  Komop  HARRY.
Merijn.         

IN MEMORIAM LEO  VOOGT

In april 2002 werd Leo lid van ons koor. Hij trad daarmee zo’n 
beetje in de sporen van zijn vader Willem en zijn broer Henk, 
die als vrijwilliger ook actief bij de kerk betrokken waren.
Bij ons weten was Leo de eerste  Voogt in Terheijden die lid 
werd van het herenkoor. Na de stemtest bij de toenmalige 
dirigent werd Leo ingedeeld bij de tenoren en als zodanig heeft 
hij in veel vieringen de zang mede verzorgd. 
Met Leo verliezen we een betrokken koorlid. Bij uitstapjes van 
ons koor en de Ceciliafeesten was hij graag van de partij en 
bij de jaarvergadering kwam hij met ideeën of opmerkingen 
over bepaalde zaken. In de zomer was zijn aanwezigheid wat 
minder, want dan lokte de caravan, om dan samen met zijn 

COLUMN

Lieve gasten,

Ongelofelijk blij, dat zijn we. Blij dat we jullie weer mogen ontvangen, al is het onder strikte regels, want wat hebben wij jullie gemist. 
Niets dan lof, voor al die lieve mensen die bij ons gerechten hebben besteld en afgehaald in een periode dat wij dit zó nodig hadden.

Vanaf 1 juni is het zover: de deuren van Restaurant Ripasso zullen we weer open gaan. We zullen u weer gaan verwennen met heerlijke 
gerechten en de lekkerste wijn. Op het moment van dit schrijven kunnen wij u helaas geen duidelijk bieden over de nieuwe regels. We willen 
u vragen om, samen met ons, deze regels strikt te handhaven. Want een tweede sluiting, dat is het minste wat wij willen!

De komende periode zullen we in ieder geval op gaan starten zonder kaart. Reserveren doet u voor een vast menu. Aan de hand van het 
tijdstip van uw keuze zal hier dan een bepaald menu bij horen. Informatie vindt u op onze website. We verzoeken u vriendelijk gebruik te 
maken van het reserveringssysteem van The Fork op onze website: www.restaurantripasso.nl/reserveren. U ziet meteen of er beschikbaarheid 
is op uw gekozen tijdstip. Gebruikt u het systeem op onze eigen website, dan betalen wij geen commissie. Mocht dit niet lukken dan mag de 
reservering natuurlijk ook telefonisch worden gemaakt. Na de eerste periode zal er verdere invulling worden gegeven aan de kaart.

Daarnaast vragen wij u: kijk eens verder dan vrijdag- en zaterdagavond. Door het maximum aantal gasten en de 1,5 meter die gehanteerd 
moet worden zullen we u op de weekenddagen wellicht teleur moeten stellen terwijl er op de doordeweekse dagen vaak voldoende plaats 
beschikbaar is. Ook dan zijn wij geopend en verwennen wij u met een heerlijk diner.

We hopen u snel te verwelkomen in ons restaurant.

Liefs en gezondheid,
WIjnanda en Yannic van den Broek

VAN  ALLES  WAT



4 jaargang 43 nummer 1038

vrouw Mien fietstochten en 
wandelingen te maken in de 
buurt van de camping. Trots 
was hij ook op zijn hobby 
houtsnijden waarvan hij 
tijdens de kerkopenstelling in 
de zomervakantie tekst en 
uitleg gaf. 
Opvallend was het binnenkomen van Leo bij de repetities. 
Dat gebeurde via een vast ritueel: eerst even langs de organist 
voor een praatje om dan via nog een gesprekje met een ander 
koorlid uiteindelijk op zijn plaats te komen. Ook als hij van de 
kookclub in Oosterhout kwam en maar net op tijd was voor 
de repetitie, deed hij hetzelfde. Het contact maken met mensen 
vond hij erg belangrijk. Zo ook het samen met buurman Wim 
naar de repetitie lopen,  met Frans van Gils in de auto naar 
Wagenberg of na een viering samen met een aantal dames van 
het dameskoor weer op huis aan. Op huis aan, waar het na de 
dood van zijn vrouw Mien best wel eenzaam was. Hij liet ons dat 
wel merken, hij miste zijn maatje. 

Dan wordt ons nog vitale koorlid ziek, het coronavirus heeft 
hem in zijn greep. Leo heeft het helaas niet gered. Hij overleed 
op 4 mei.
Bij zijn crematiedienst hebben we op de toegangsweg naar de 
aula een erehaag voor hem gevormd om hem zo als koor de 
laatste eer te bewijzen. In zijn afscheidsdienst werd namens ons 
koor een tekst over Leo voorgelezen en er waren foto’s van 
Leo’s koorjaren. Op een nog nader te bepalen tijdstip, als de 
coronamaatregelen het weer toelaten,  zullen we Leo herdenken 
in een speciale viering. 
Leo’s plek op het koor is nu leeg. Wij danken hem voor alles 
wat hij voor ons koor betekend heeft en wensen zijn kinderen, 
kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe.
Moge Leo rusten in vrede.
Pierre Gruca, secretaris herenkoor Sint Antonius Abt Terheijden

FOTO  VAN DE MAAND MEI 
Fotogroep Perspectief Wagenberg

Vanwege de lock-down door het coronavirus hebben wij we-
derom de foto van de maand gekozen via de digitale snelweg. 
Uit de 25 ingezonden foto’s is een foto van Wilco van Bragt uit-
verkoren, welke foto de titel ‘Foto van de Maand’ krijgt. Het gaat 
om een jongen die heel aandachtig een kunstwerk in een muse-
um bekijkt. De aandacht wordt getrokken door een in het oog 
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springend schilderij omgeven door een 
sterk oplichtend aureool. Het aureool dat 
een mooi contrast biedt met de donkere 
omgeving. Ook de weerspiegeling van de 
vloer draagt bij aan de sfeer. De foto is 
gemaakt in het museum ‘Museo d’Arte 
Moderna e Contemporanea’ in Rovereto 
(Trentino-It.).

FOTOGROEP PERSPECTIEF 
WAGENBERG EN FOTO 
REGIONAAL

Onlangs is de jaarlijkse wedstrijd Foto 
Regionaal gehouden. Dit is een wedstrijd 
betreffende series van 5 foto’s. Elke foto-
graaf die als lid verbonden is aan de Foto-
bond kan hier aan meedoen. De Afdeling 
West-Brabant heeft hiervan de organi-
satie voor dit district.  Er zijn 51 series 
ingezonden. Ook hier scoorde Fotogroep 
Perspectief hoge ogen. Ons lid Marijke de 
Haze behaalde een vierde plaats met 5 
foto’s die als titel meekregen ‘Verganke-
lijkheid’. Het gaat om een bloembol (of: 

ui?) die zijn levenscyclus weergeeft. Als u 
de foto’s ziet, kunt er natuurlijk ook een 
andere gedachte aan koppelen. Enkele op-
merkingen uit het juryrapport: keurig en 
consequent qua kleur, belichting en zorg-
vuldigheid. Een lineair geheel, waardoor 
de aandacht ook naar de inhoud toege-
trokken wordt. Ook Wilco van Bragt, 
eveneens lid van de Fotoclub Made, heeft 
zich ingeschreven voor deze wedstrijd en 
behaalde zelfs een derde plaats. De titel 
van zijn serie is ‘Oud IJzer of Kunst’. Vol-

gens de jury doen de foto’s denken aan 
oosterse karakters, en aan de wereldbe-
roemde Chinese kunstenaar AI Wei Wei, 
die iets dergelijks in keramiek gemaakt 

Wmo-Platform heeft geadviseerd de 
mogelijkheid van bijzondere bijstand 
te behouden voor deze Eigen Bijdrage. 
Corona-informatie

Het Platform heeft geadviseerd om on-
der meer in Carillon en Rondom de To-
ren meer over corona-onderwerpen op 
te nemen. Speciaal over onderwerpen 
waar de gemeente Drimmelen mee te 
maken heeft of iets aan doet of kan doen. 
Zoals wat de gemeente doet met de vele 
werklozen die mogelijk komen, met de 
uitbreiding van de voedselbankverzoe-
ken, met de mantelzorgers, enzovoort.  
Vragen of opmerkingen over deze 
informatie? Reageren kan naar het 
Wmo-Platform Drimmelen per brief p/a
Middelmeede 5, 4921 BZ Made, per 
e-mail: info@wmoplatformdrimmelen.nl 
website: www.wmoplatformdrimmelen.nl 

TIPS  VRIJWILLIGERSWERK 
TIJDENS  CORONA 

Hoe kun je het vrijwilligerswerk tijdens 
coronatijd gaande houden?  

• Laat vrijwilligers meedenken over welk 
werk zij eventueel thuis kunnen doen, bij-
voorbeeld bellen met je doelgroep/deel-
nemers.
• Misschien willen vrijwilligers zich inzet-
ten voor anderen. Kijk of je deze hulp 
aan kunt bieden namens de organisatie, 
dat wekt vertrouwen en zorgt ook voor 
nieuwe contacten in de buurt/stad.
• Deel je informatie over het coronavirus 
met je vrijwilligers, let er dan op dat dit 
betrouwbare info is. Baseer je op de be-
richten van het RIVM of de WHO.
• En vergeet vooral niet om vrijwilligers 
die zich tijdens deze bijzondere situatie 
toch inzetten te bedanken!
• Heb je nu werkzaamheden die “coro-
na-proof” zijn, bijvoorbeeld bellen, chat-
ten of computerwerk, en zoek je juist ex-
tra hulp? Plaats ze als vacature of Korte 
Klus op een vacaturebank bij jou in de 
buurt. 

heeft. De volgorde en sfeer is evenwich-
tig opgebouwd, krachtig als serie, maar 
ook apart. Beide series dingen mee in de 
hoogste regionen van de fotografie en 
kunnen daarom op landelijk niveau ook 
nog uitgenodigd worden om mee te doen 
aan de beste dertien uitverkorenen. Die 
dertien series worden dan ergens in het 
land geëxposeerd. Maar de uitslag en ex-
positielokatie worden in een later stadi-
um bekend gemaakt.  We zijn benieuwd.
 
NIEUWS UIT HET OVERLEG
Van het Wmo-Platform Drimmelen

Het Wmo-Platform 
Drimmelen komt , 
tijdens de corona-

vrije periode, iedere tweede woensdag 
van de maand in een openbare vergade-
ring bijeen. Deze maand mei vergaderde 
het Platform digitaal op afstand.
Vervoer deeltaxi
De gemeentelijke kosten voor de deel-
taxi nemen verder toe. Mensen wonen 
langer thuis en hebben dan vaker ver-
voer nodig. Door de vergrijzing groeit 
het aantal ritten de komende jaren. 
De kosten lopen daarnaast op doordat de 
provincie minder gaat meebetalen aan de 
organisatie van het deeltaxivervoer. De 
contractprijzen met de vervoerders zul-
len naar verwachting hoger worden. Bo-
vendien wil de gemeente een duurzaam 
en zo energieneutraal mogelijk vervoer. 
Daarom wil de gemeente onderzoeken 
welke mogelijkheden er zijn om de kos-
ten te beperken en toch voldoende ver-
voersmogelijkheden te bieden.  
Huurders
Leden van het Platform hebben een ge-
sprek gehad met de huurdersvereniging 
Woonbelang. Dat is een vereniging van, 
voor en door huurders van Woonvizier. 
De vereniging meldde 2 knelpunten met 
name: hoe betrek je huurders bij het over-
leg en hoe krijg je duidelijkheid over wo-
ningaanpassingen. Huurders hebben nog 
steeds niet echt helder wat bij voorbeeld 
door de gemeente, door Woonvizier 
of door de verzekering wordt vergoed.  
Afgesproken is dat een vertegenwoor-
diger van de gemeente, indien gewenst, 
daar een keer over komt vertellen.
Beleidsregels
Regelmatig moeten gemeentelijke be-
leidsregels worden aangepast. Dat geldt 
ook voor de regels voor Bijzondere Bij-
stand. Bij de meeste regels zijn er kleine 
voorgestelde wijzigingen. Bij één richt-
lijnwijziging heeft het Wmo-Platform 
vraagtekens: het mogelijk verdwijnen 
van bijzondere bijstand voor de Eigen 
Bijdrage van Wmo-voorzieningen. Het 
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• Sluit je aan bij één van de lokale initiatieven om hulp te bieden: 
zoals elkaarhelpendrimmelen.nl. 
• Ruim de locatie op. Houd dan wel rekening met de richtlijnen 
van RIVM. 
• Wissel (digitaal en telefonisch) kennis uit met andere organi-
saties.
• Volg een online cursus: er zijn gratis  e-learning tools voor vrij-
willigerswerk, bijvoorbeeld begeleiden van vrijwilligers, vinden 
en binden van vrijwilligers, grenzen stellen, fondsenwerving.
• Storytelling is een mooie manier om je organisatie te pro-
moten en vrijwilligers te werven. Je hebt nu tijd om die mooie 
verhalen van je vrijwilligers op te schrijven, zodat je ze later dit 
jaar kunt gebruiken.
• Ga eindelijk eens aan de slag met dat fantastische idee dat 
door tijdgebrek nooit is uitgewerkt. Zoek medestanders en 
brainstorm via Facetime, app of Skype. 
* Bron: Galant.nl

VRIJWILLIGERSWERK IN DE 1,5 METER 
SAMENLEVING  TIJDENS EN NA CORONA

Langzaam lijkt het leven weer op gang te komen, mogelijk bete-
kent dit voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties ook dat er 
weer wat meer mogelijkheden komen om het vrijwilligerswerk 
op te pakken. Dat roept meteen ook vragen op: wat kan wel en 
wat kan dan niet en hoe kun je op een verantwoorde manier je 
vrijwilligers en doelgroep de weg wijzen. 
Het handigst is om aan de slag te gaan met het maken van pro-
tocollen en gedragsregels, deze zullen voor elke organisatie toch 
weer net wat anders zijn. 
Graag wil het vrijwilligersinformatiepunt (telefoon 0162 451894, 
email vip@swodrimmelen.nl) hierover met je meedenken. Heb 
je andere vragen over het heropstarten na corona: stel ze ge-
rust. Of wanneer je al een protocol en richtlijnen hebt gemaakt; 
dan kun je deze delen met andere organisaties.

FOTO  VAN DE MAAND

De foto van de maand mei van fotoclub 
Dinasa. 
De fotograaf is Nanny van der Laag.
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OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimme-
len zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actuali-
teiten van en voor Drimmelen en omge-
ving waarbij actuele onderwerpen in de 
schijnwerpers gezet worden. Hebt u een 
nieuwswaardige mededeling zonder com-
merciële doeleinden? Mail het ons naar 
publicatie@omroepdrimmelen.nl.  Van-
wege de tijdelijke sluiting van de studio’s 
van Omroep Drimmelen is deze afleve-
ring opgenomen op locatie.
Bekkenproblemen en oefeningen

Uw bekken en de streek daarom heen 
regelen heel wat fysieke processen. Het is 
dus goed voor u om hieraan aandacht te 
besteden en klachten actief te bestrijden. 
Fysiotherapeut Miëlle Stoop vertelt u er 
meer over. Zij geeft in woord en beweging 
uitleg aan oefeningen en lichaamshouding 
bij belangrijke zaken, zoals stoelgang en 
urineverlies.  Onderwerpen waarop vaak 
een taboe heerst, maar waar u zeker op 
tijd hulp bij moet zoeken.
Uit ons archief
Doordat er bijna geen activiteiten meer 
plaats vinden in onze gemeente, kiest ook 
Omroep Drimmelen ervoor om u af en 
toe te laten genieten van een herhaling 
van onze eerdere uitzendingen. Welke 
uitzending dat deze week wordt blijft nog 
even een verrassing.
Door het jaar heen

Onze cameraman Kees van der Maden 
nam in het verleden op verschillende 
plekjes in de gemeente beelden op. Hij 
maakte er een compilatie van, zodat u nu 
kunt zien hoe de seizoenen zich in onze 
gemeente ontwikkelen. Hij neemt u mee 
van december tot december.
Dorpsgericht Werken Mei
Iedere 2e helft van de maand kunt u kij-

ken naar onze rubriek Dorpsgericht wer-
ken. Dorpsgericht werken gaat om het 
bevorderen van leefbaarheid, veiligheid 
en sociale betrokkenheid. Coördinator 
Lilian Lambrechts zal u in deze rubriek 
voorzien van informatie over actuele za-
ken die hiermee samen hangen. Dit keer 
heeft zij een gesprek met Jarno Wolters, 
mede initiatiefnemer van Elkaar helpen 
Drimmelen. 
Muziek in de regio-Vocaal Kwartet 
Driest

In onze rubriek ‘Muziek in de regio’ kunt 
u dit keer kijken en luisteren naar het lied 
Fare-well, uitgevoerd door Vocaal Kwar-
tet Driest. Zij waren dit jaar te gast tijdens 
de Theeconcerten in het Witte Kerkje in 
Terheijden. Met hun liederen op tekst en 
muziek van Frans van Hoek gaven zij een 
wel heel bijzonder concert ten gehore.

DE  VLASSELT

Belangrijk nieuws: De 
nieuwe website van 
Heemkundekring De 
Vlasselt: www.devlasselt.
nl, is online!!

TESSROSE

Hi, wat leuk dat 
je dit artikel 
leest! Met dit ar-
tikel stel ik mij-
zelf, ons gezin en 
mijn bedrijf aan 
je voor.

Mijn naam is Tess, 30 jaar en geboren en 
getogen in Wagenberg. Samen met mijn 
man Tom heb ik een paar jaar in Breda 
gewoond. Sinds 2014 zijn we weer terug 
in de gemeente en wonen we met veel 
plezier in Terheijden.  We hebben het hier 

ontzettend fijn. We trouwden in 2016 in 
het Witte Kerkje en kregen twee prachti-
ge dochters: Liv (2) en Sam (1). Blij word 
ik wanneer Liv bloemen in een pluktuin 
weet te herkennen en die kleine Sam; die 
vindt ze vooral nog erg lekker.  Tom staat 
me in alles bij en zul je regelmatig zien als 
bezorger.  Samen zijn wij een team!
Al jong wist ik dat bloemen alles mooier 
maken en dat ik mensen heel blij maak 
met mooie bloemen. Na al die jaren heb 
ik een duidelijke missie ontwikkeld: ik wil 
je happy maken met bloemwerk dat per-
fect aansluit op jouw of jullie wens, voor 
de meest uiteenlopende gelegenheden 
zoals een afscheid of huwelijk. 
Ik genoot een heel fijne, leerzame tijd bij 
V&V Bloemen en Wonen. Dit was tevens 
de plek waar ik de mogelijkheid kreeg uit 
te groeien tot de vakvrouw die ik nu ben. 
Na 9 jaar werd de drang naar een eigen 
onderneming groot, ik schreef een plan 
en het stond er:  TessRose!
Wat ik voor je doe
Bloemen zijn dragers van emotie. Ze ge-
ven je liefde, troost en blijdschap. Bij ie-
dere bijzondere gelegenheid zijn bloemen 
een prachtige aanvulling. In een persoon-
lijk gesprek op locatie of in een omgeving 
vertrouwd aan jullie bespreken we jullie 
wensen en maken we samen een mooi 
plan. Bloemwerk waarmee ik je help loopt 
uiteen van een weelderige kistbedekking 
vol met lievelingsbloemen voor een dier-
bare tot een stoer bohemian bruidsboe-
ket voor jullie bruiloft. Maar denk ook aan 
gave volle bloemvazen tijdens jullie knal-
feest of huwelijksjubileum. En dan natuur-
lijk nog alles waar daartussen zit.

Ook neem ik je mee in mijn creatieve 
wereld door workshops te organiseren. 
Nu in corona-tijd in pakketvorm voorzien 

ZAKELIJK NIEUWS
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van instructie-video, maar straks in het najaar weer vertrouwd 
in het atelier.  De workshopavonden zijn gezellige, ontspannen 
avonden waar  je  in  kleine  groepen heerlijk creatief bezig bent 
met je handen.
Zakelijk
Ook zakelijk help ik je. Van een compleet planten-project in je 
kantoor voorzien van waterplan tot iedere week vaasjes met 
verse bloemen op tafel in je restaurant. Ook werk ik veel met 
zijden bloemen. Wil je dus iets dat onderhoudsvrij is, is dat ook 
mogelijk.  Tijdens een persoonlijk gesprek in jouw bedrijf geef ik 
je advies in groen en kleur. 
Werkwijze
Ik heb bewust gekozen om geen winkel te openen, maar werk 
vanuit mijn atelier of op locatie. Op deze manier kan ik mijn 
klanten de persoonlijke aandacht geven die nodig is èn kan ik 
toffe (freelance) opdrachten aannemen en uitvoeren.
Ik werk niet met een standaard bloemenvoorraad of openings-
tijden. Mocht je iets willen bestellen, wil ik je vragen dit minimaal 
2 dagen van te voren te doen. Op die manier ben je verzekerd 
van goede service en verse bloemen.
Ben je benieuwd naar wat ik nog meer doe? Of vind je het leuk 
om mijn blog te lezen? Neem dan eens een kijkje op www.
tessrose.nl of neem contact met me op via 06-16303205 of 
info@tessrose.nl. 
Ik wil afsluiten met iedereen het allerbeste te wensen in deze 
onwerkelijke tijd.
Bloemengroet,  TessRose
Tess Gielen-Marijnissen, 
Brouwerijstraat 48, 4844 EX Wagenberg

GAAN  WE EEN  VAN DE LAATSTE GROENE 
BUFFERS IN  TERHEIJDEN OPOFFEREN?

Parel aan de Mark
Veel bewoners van Terheijden zijn trots op ons dorp! Als er be-
zoekers komen dan zijn ze vaak gecharmeerd van onze woon-
omgeving.  Veel groen en volop mogelijkheden om lekker buiten 
te zijn en daar te ontspannen. Vorig jaar is er een klein natuur-
gebied ontwikkeld aan de Kalkvliet en zijn de bomen langs Kalk-
vliet en Rode Vaart gesnoeid en ingericht. Met als thema bio-
diversiteit. Het scheppen van een geschikte leefomgeving voor 
flora en fauna. Dat naar aanleiding van een onderzoek in het 
kader van Wet natuurbescherming. Het aantrekken van vogels 
en andere dieren is hiervan de opzet. De bomenrij aan de rand 
van het dorp wordt gezien als een uitstekende plaats voor vaste 
verblijfplaats van vogels en holebroeders. Ook spechten worden 
weer op deze locatie verwacht. De ideale plek omdat hier de 
woonwijk en polder mooi in elkaar overlopen.
Nu wil de gemeente het terrein naast deze strook vol gaan bou-
wen met woningen. Het ene jaar diep investeren in innovatieve 
projecten en vervolgens een jaar later weer in de prullenbak 
deponeren. In onze ogen een onnavolgbare visie op groen en 
forse geldverspilling.
Als je op een plattegrond van het dorp kijkt, dan zie je al snel 
dat de mogelijkheden om ons dorp uit te breiden erg beperkt 
zijn. Natuurlijk moeten er huizen worden gebouwd om de toe-
komst van het dorp te garanderen. Daar staan wij ook zeker 
voor open.
Plannen gemeente
Op de website van onze gemeente staat: “De blauwgroene ge-
meente met de link naar de natuur en het water.” We worden 

LEZERS IN DE PEN
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nu geconfronteerd met een gemeente 
die haar eigen strategie en visie geweld 
aan gaat doen. Op een wat ondoorzich-
tige wijze, zonder de bewoners goed te 
horen en te informeren is de gemeente 
voornemens een mooie groenstrook om 
te zetten in een eigen Haagse Beemden 
wijk in Terheijden.  
Communicatie met gemeente
Sinds november 2019 probeert een ac-
tiecomité de dialoog te zoeken met de 
gemeente Drimmelen zodat bewoners 
kunnen meedenken met de plannen van 
de gemeente. Helaas wordt er slecht ge-
reageerd en goede onderbouwde docu-
menten worden voorzien van het com-
mentaar ‘ongegrond’. Zonder verdere uit-
leg.  Ook tijdens de digitale bijeenkomst is 
dit onvoldoende uitgelegd.

Inmiddels heeft men besloten om het te 
bebouwen gebied te verkleinen, waar-
door ca. 60 woningen op een te klein op-
pervlak gebouwd moeten worden.
Actiecomité
Een aantal inwoners heeft besloten om 
actie te voeren. Posters zijn opgehangen, 
spandoeken voor het behoud van een 
mooie groene buffer zijn opgehangen, 

politieke partijen geïnformeerd. Er moet 
meer aandacht komen voor de plannen 
die men wil doorvoeren. Er is ook heel 
veel bijval van de inwoners in Terheijden! 
Natuurlijk, er moet ergens gebouwd wor-
den, maar wij zijn van mening dat er nog 
voldoende andere opties zijn.
We hebben de wens dat de gemeente de 
alternatieve locaties serieus bekijkt en 
beoordeelt en niet vanuit gemak kiest om 
direct de groene buffers op te offeren. De 
komende periode worden de acties ver-
der vormgegeven en doen wij ons best 
om de wensen van de bewoners kenbaar 
te maken bij de gemeente Drimmelen.
Actiecomité Kalkvliet - Hoekbeemden -
Hoofdstraat - Vlietstraat - Rode Vaart

TERHEIJDEN  VROEGER

Wie nu dacht dat de gemeente  Terheijden 
genoeg uitgebreid was met de Molenpol-
der kwam bedrogen uit. Onderstaande 
foto’s laten zien dat het toen allemaal nog 
pais en vrede was in de Hoofdstraat, maar 
dat zou zo maar eens kunnen veranderen.
Op onderstaande foto zie je nog het 
woonhuis van de dames Kokke, dit wa-

ren 2 onderwijzeressen. Daarnaast zie je 
de bakkerij nog van Jos Geppaert, tevens 
Vivo kruidenier. De huizen staan in hun 
volle glorie, maar dat zou zo voorbij kun-
nen zijn, want de expansiedrang van de 
gemeente Terheijden was niet te stoppen.
Op de volgende foto zie je nog een stukje 
van de Hoofdstraat met daarop 2 mensen 
die toen nog een levendig beroep uitoe-
fenden dat nu praktisch uitgestorven is, 

namelijk kolenboer en petroleumboer.

Ik weet niet zeker wie dit zouden kunnen 
zijn, maar het lijkt mij bijna zeker dat dit 
Johan Kerremans is als kolenboer, want 
die bracht  het eerst gemotoriseerd zijn 
kolen rond en op de achtergrond is dit
J. van Steenhoven, de petroleumboer  uit 
de Bergen. Op de voorgrond zie je ook 
nog de oude linden staan die overal in de 
Hoofdstraat aanwezig waren.
Aan de rechterkant van de foto hieron-
der zie je nog een stukje van de werk-
zaamheden die benodigd waren om de 
ontsluiting van de Molenpolder gestalte 
te geven.

Zoals ik al eerder aangaf ging de gemeen-
te Terheijden door met zijn expansiedrift 
(die natuurlijk wel noodzakelijk was ge-
zien de vraag naar woningen) en daar was 
het onderstaande het gevolg van.
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Dat de gemeente Terheijden 
nogal groeide in die tijd, blijkt 
ook uit de gegevens van het 
CBS.
De gemeente Terheijden (Wa-
genberg, Terheijden en een 
stukje Langeweg) had het vol-
gende aantal inwoners: 
1950: 5607 inwoners
1955: 5128 inwoners
1965: 5438 inwoners
1975: 6923 inwoners
1985: 8478 inwoners
1995: 8957 inwoners

In 1997 werd de gemeente Terheijden opgedeeld en werd het 
grondgebied verdeeld over de gemeentes   Breda, Etten-Leur, 
Made, Oosterhout en Zevenbergen.
Johan den Ridder

DUBBEL FEEST  VOOR  VCW IN 1970

Het jaar 1970, nu 50 jaar geleden, was voor VCW een dubbel 
jubeljaar. De vereniging bestond 25 jaar en ging het zilveren be-
staansfeest vieren. Daarbij kwam dat het eerste elftal een unieke 
prestatie had geleverd. De competitie 1969-1970 was uiterst suc-
cesvol geweest. Reeds in de voorlaatste wedstrijd op 10 mei kon 
V.C.W. met een gelijkspel het kampioenschap binnenhalen. Nog 
“getekend door de strijd”, zoals de krant toen schreef, werden de 
overgelukkige spelers met begeleiders vereeuwigd. 
Bij het toenmalig café Het Wit Huis, dat stond tegenover res-
taurant Ripasso (toen café Buitenlust), werden de kampioenen 
wederom afgehaald door de drumband en fanfare OVU. Op een 
uitbundig versierde wagen met daarop de tekst:  “VCW naar de 
1ste klas” reden ze het uitgelopen dorp door. 
Tien jaar daarvoor speelde  VCW-1 nog in de onderafdeling van 
de Brabantse Voetbal Bond en kreeg als trainer de Bredanaar Jan 
Kools. Meteen al in zijn eerste seizoen werd de club in 1962 onge-
slagen kampioen met maar liefst 78 gemaakte doelpunten! Dat be-
tekende promotie naar de 4e klasse van de K.N.V.B. De harmonie 
en drumband zorgden met veel supporters voor een feestelijke 
intocht vanaf de Withuisstraat. Burgemeester Van Bönninghausen 
kwam de ploeg namens het gemeentebestuur feliciteren en sprak 
zijn waardering uit voor deze grote prestatie.  Tevens deelde de 
burgervader mee dat het nieuwe sportterrein aan de Kerkstraat 
reeds mocht worden gebruikt voor de huldigingswedstrijd.
In 1965 sloeg VCW opnieuw toe en werd kampioen in de vierde 
klasse.  Wagenberg was wederom erg blij met zijn kampioens-

EN  TOEN GEBEURDE...
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ploeg. De spelers moesten op een keurig versierde wagen gaan 
zitten. Voorafgegaan door drumband en harmonie reden ze tri-
omfantelijk door het dorp. In café De Ploeg, destijds tegenover 
de kerk, werd die avond feest gevierd. Promotie naar de derde 
klasse!

In 1967 was het wéér raak.  Aan het einde van de competitie in de 
derde klasse had koploper VCW één punt voorsprong op Bavel. 
VCW won de slotwedstrijd in Zevenbergen van Virtus en de titel 
voor de derde klasse was binnen! De enthousiaste supporters 
namen de spelers op de schouders: op naar de tweede klasse!
Na 3 jaar in de tweede klasse stond VCW weer in de top van 
de ranglijst. In de legendarische wedstrijd tegen SC Gastel werd 
VCW kampioen en promoveerde in 1970 naar de eerste klasse! 
En weer werd het kampioenschap uitbundig gevierd.

Wagenberg was de kleinste plaats in Nederland met een elftal in 
de toen hoogste klasse van de amateurs. En de vereniging bestond 
25 jaar. Redenen voor de makers van het toenmalig radiopro-

gramma “Goal” om naar Wagen-
berg te komen.
Ook toen hadden al die voetbal-
grage jongens en ervaren mannen 
met z’n allen enorm veel voetbal-
plezier èn zetten zich in voor hun 
club  VCW. Meer hierover is te zien 
en te lezen in twee  Vlasselt-boekjes:  
“Wagenberg voetbalt” (nr. 74 en 
109). Nu zijn we 50 jaar verder en 
heeft ons VCW weer een jubileum-
jaar, dat helaas nog niet kan worden 
gevierd.
Naast het glorieuze kampioen-
schap van VCW-1 kwam in 1970 
nog iets moois op sportgebied in 
Wagenberg. Er was zowaar een 

sporthal in aanbouw, die eind 1970 klaar was en meteen in 
gebruik werd genomen. De officiële opening liet nog een klein 
half jaar op zich wachten. In Dagblad De Stem van 15 en 23 april 

1971 kwam de nieuwe sporthal uitgebreid in het nieuws: “Spor-
thal in Wagenberg op 1 mei feestelijk geopend”.
Johan van der Made

NIEUW BELEID  VOOR ECONOMIE
Combinatie Algemeen Belang is van mening:  beter nu 
nog even niet!

In 2018 is door de coalitie be-
sloten een nota Economie op 
te stellen met daarin een visie 
op de lokale en regionale eco-

nomie, dit dient als basis om economische initiatieven en ont-
wikkelingen te ontplooien vanaf 2021.

POLITIEK
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Afgelopen donderdag zijn de meningen gevraagd over de drie 
pijlers voor dit nieuw op te stellen beleid. Het is diverse keren 
uitgesteld en nu is het opiniestuk, ondanks de coronatijd, toch 
op de agenda geplaatst.
CAB is niet tegen het nieuw beleidsplan en de drie pijlers waar-
op het beleid geschreven gaat worden. Daar is niks mis mee. We 
willen immers allemaal een florerende economie met een goed 
ondernemersklimaat, een goede visie op de economie, hoe we 
dat gaan doen, wat we allemaal gaan doen en met wie we dat 
kunnen doen.  Want we zijn daar als inwoners, ondernemers, 
ZZP’ers/ freelancers, starters allemaal bij gebaat.
Maar bereiken we in de praktijk daadwerkelijk de gewenste doe-
len/resultaten met een nieuwe nota Economie? Juist nu leven we 
in een wereldeconomie met corona. Een anderhalve-meter-eco-
nomie, waarvan wordt gezegd dat we deze moeten aanhouden 
tot er een vaccin is.
In 2018 heeft onze gemeente al een bureau ingeschakeld om 
“nieuwe” gegevens op te halen voor dit beleid. Deze zijn nu al 
lang achterhaald! Daarnaast wil de gemeente al onze 2.580 on-
dernemers benaderen voor input en daarvoor gebruiken ze een 
aantal communicatiemiddelen.
Juist daar wringt bij de CAB de schoen. Want worden ze ook 
echt allemaal benaderd? En kunnen ze hun behoeftes en wensen 
ook daadwerkelijk kenbaar maken?
Uit de praktijk blijkt dat onze ondernemers vaak mispakken als 
er in onze gemeente werk te verkrijgen is.
CAB is dan ook van mening dat financiën en de tijd van amb-
tenaren beter ingezet kunnen 
worden voor ondernemers die 
nu steun nodig hebben en dat 
nieuw beleid beter geschre-
ven kan worden wanneer we 
echt weten waar we aan toe 
zijn. De economie van 2021 zal 
niet meer die van 2020 zijn. De 
winkelstraten, ons reisgedrag 
en woon/werkverkeer. Het zal 
niet meer terugkeren zoals het 
was.
Fractie Combinatie Algemeen 
Belang, Sarien Hoevenaar.

WONINGBOUW IN DRIMMELEN KOMT 
OP STOOM!

Wethouder
In april 2020 was ik 8 jaar wethouder voor de Lijst Harry Bakker. 
Een periode waarin veel is gebeurd, veel is bereikt en waar ik de 
kracht van Drimmelen beter heb leren kennen en waarderen. Er 
zijn volop initiatieven waarmee mensen het wonen en leven in 
Drimmelen willen verbeteren en daar mogen we trots op zijn. 
Samen werken aan opgaven in het algemeen en dorpsbelang. 
Wonen en ruimtelijke ontwikkeling
De laatste jaren heb ik ook de portefeuille wonen en ruimte-
lijke ontwikkeling in mijn pakket. Ook op dit gebied gebeurt 
het nodige, ook al is dat niet altijd direct zichtbaar. Uiteindelijk 
willen we dat iedereen gezond en waardig oud kan worden in 
onze gemeente en dat er voor onze jongeren woonruimte is 
om aan duurzame toekomst te werken. Dit betekent dat je er 
als gemeente hard aan moet trekken dat projectontwikkelaars 
de juiste woningen bouwen en dat er voldoende grond beschik-
baar is om deze woningen te kunnen bouwen. Dit vraagt een 
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WIJ ZIJN ER!
Ondanks alle maatregelen rondom de coronacrisis zijn wij 
bereikbaar en nodigen wij je uit om juist nu contact met ons 
op te nemen.

Maak je je zorgen?
Spreek je weinig mensen?
Zoek je (verpleegkundige) hulp?
Wil je gewoon een praatje maken?

NEEM CONTACT OP EN #DURFTEVRAGEN!

Kijk op de pagina www.surplus.nl/corona/wijzijnbereikbaar 
voor de contactinformatie per gemeente.
De receptiemedewerker zorgt dat je juist wordt doorverbonden, 
of je kunt vragen of ze jou willen terugbellen. 

Wees welkom om ons te bellen of e-mailen

‘Ik sta er 
gelukkig 

niet alleen 
voor’.

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

1. Jasper Witberg
2, 6, 8. Gerard van Vugt 

3. Anneke Stuijt 
4. Arno van Kuijk 
5. Cees Streefkerk

7. Mark van der Zouwen
9. Rini Vermeulen

1

6

5

4

3

9
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goede regie en soms ook het nodige ge-
duld, want de doorlooptijd van plannen is 
vaak lang, wat ook door wetgeving komt. 
Gelukkig gebeurt er veel op woonge-
bied en het was mooi geweest als we 
al deze plannen op de woonbeurs in 
juni aan u hadden kunnen presenteren. 
Dit staat even in de ijskast vanwege de 
coronamaatregelen maar mogelijk kun-
nen we dat later in het jaar oppakken. 
In woonbehoefte voorzien
Woningbouwplannen vergen een lange 
voorbereidingstijd. Het is goed om te 
zien dat er op diverse plekken gebouwd 
wordt in onze gemeente. Er zit ook veel 
in de pijplijn, zoals diverse appartementen 
voor woon-zorg, waarmee de noodza-
kelijke doorstroming op gang wordt ge-
bracht en de ouderen een woning achter 
kunnen laten waarin een starter op de 

woningmarkt aan zijn woondroom kan 
beginnen. Daarnaast wordt er in goede 
samenwerking met Woonvizier gewerkt 
aan sociale huurwoningen. Er is ook 
weerstand, met name bij projecten waar 
dicht bij bestaande woningen wordt ge-
bouwd of gebouwd kan gaan worden. Het 
is van belang om onze dorpen levendig te 
houden, de economische motor te laten 
blijven draaien en in de woonbehoefte te 
kunnen voorzien. Je kunt dan kijken hoe 
je toch huizen op de markt kunt zetten 
met respect voor de bestaande omgeving. 
Om de juiste aantallen te bereiken zijn 
nieuwe locaties aangewezen aan randen 
van dorpen om de woningvoorraad op 
peil te kunnen  houden. Bouwen in be-
staand gebied kent ook zijn grenzen zo-
wel qua druk op het dorp als qua prijs. De 
ambitie is nog steeds om 100 woningen 
per jaar te bouwen, dat lijkt veel maar 
voorheen was het streven altijd 75 wo-
ningen per jaar verdeeld over alle dorpen. 
Levensloopbestendig, energieneutraal, 
betaalbaar en dus de juiste toevoeging 
van de juiste woningvoorraad voor onze 
toekomst is essentieel. Wij gaan ervoor!!
Jan-Willem Stoop, Lijst Harry Bakker

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

Mededeling voortgang pastorale 
zorg in de Vijf Heiligen Parochie.
Weekendvieringen en opgeven intenties
Op een verordening van de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie hebben wij t/m 
31 mei alle weekendvieringen in onze 
drie kerken afgelast. De intenties die voor 
deze weken door u waren opgegeven, 
blijven uiteraard staan. Wanneer we el-
kaar weer kunnen treffen als het corona-
virus is uitgeraasd, kunt u een datum naar 
keuze opgeven om deze intentie voor uw 
dierbare(n) zonder kosten opnieuw aan 
te bieden om te laten lezen. 
Dank voor uw begrip.
Secretariaten Vijf Heiligen Parochie; 
Terheijden, Made, Wagenberg.
Openingstijden parochiekantoor
Vanaf 1 juni is voortaan het parochie-
kantoor in de Markstraat nr. 2  alleen 
geopend op vrijdagochtend van  9.30 tot 
12.00 uur, tel. 076-5931216. U kunt dan 
afspraken maken voor doopsel, huwelijk, 
jubileum, een gesprek, opgeven van ge-
bedsintenties, afhalen doopbewijzen enz. 
In dringende situaties en bij overlijden 
kunt u contact opnemen met telefoon-
nummer 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, 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 tel. 
076-5931216.  Bij voorbaat dank.

DE ‘HANGING BASKETS’ 
HANGEN  WEER!
Succes vorig jaar nu verder uitge-
breid in de gemeente Drimmelen
Vorig jaar waren de nieuwe ‘hanging bas-
kets’ (bloembakken aan lantaarnpalen) 
in de gemeente Drimmelen een groot 
succes! De centrumstraten van alle 6 de 
dorpen werden er door opgefleurd en de 
gemeente ontving er veel positieve reac-
ties over. Daarom zijn de hanging baskets 
in 2020 terug en hangen ze weer aan de 
lantaarnpalen. Dit jaar is het totale aantal 
zelfs uitgebreid en zijn er meer straten 
versierd met deze kleurrijke bloembak-
ken. 
Vanwege succes verlengd en uitgebreid 
Door de vele positieve reacties die de 
gemeente vorig jaar ontving over de han-
ging baskets is voor dit jaar besloten om 

in totaal 144 bloembakken op te hangen. 
Vorig jaar waren het er 118. Ook de lo-
caties zijn opnieuw bekeken en de te-
rugkoppeling vanuit inwoners en andere 
partners is daarbij betrokken. Hierdoor is 
vooral de verdeling in de kernen Hooge 
Zwaluwe en Lage Zwaluwe aangepast en 
het aantal uitgebreid. 

Wethouder Jan-Willem Stoop licht ver-
der toe: “De fleurige ‘hanging baskets’ zijn 
weer terug en het zijn er dit jaar zelfs 
meer dan vorig jaar! Lage Zwaluwe zetten 
we nu ook beter in de bloemetjes met in 
totaal 33 hanging baskets. We hopen hier-
mee in alle dorpen een beetje vrolijkheid 
en geluk te brengen in deze lastige tijden.”

COLLEGE  GEEFT HORECA DE 
RUIMTE  IN CORONACRISIS

Vanaf juni krijgen horecaondernemers in 
de gemeente Drimmelen extra ruimte 
om hun terras uit te breiden. “We willen 
de horeca graag de ruimte geven die no-
dig is om op te starten tijdens de coron-
acrisis. We willen ze de kans geven in te 
spelen op de mogelijkheden die er zijn,” 
vertelt wethouder Lieke Schuitmaker 
(economische zaken) over het besluit van 
het college van deze week. De verruiming 
duurt tot in elk geval tot 1 september van 
dit jaar.  “Als het nodig is verlengen we de 
periode.” 
Kansen creëren
Door de coronacrisis zijn horecagelegen-
heden sinds maart gesloten. “De horeca 
is hard getroffen door de verplichte slui-
ting,” constateert wethouder Schuitma-
ker. “Nu de versoepeling per 1 juni verder 
vorm krijgt willen we de horeca ruimte 
geven te ondernemen. Zeker omdat die 
ruimte beperkt wordt door de corona-
maatregelen, zoals de anderhalvemeter-
regel.” De gemeentelijke crisisstaf besloot 
eerder dit jaar al geen precario te heffen 
over de terrassen. 
Overleg met omwonenden
De verruimingsmogelijkheden gelden 
voor bedrijven met een reguliere drank- 
en horecavergunning of exploitatiever-

KERKEN

GEMEENTE
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gunning. Het terras moet de gevelbreedte van de horecage-
legenheid aanhouden. Het terras mag niet ten koste gaan van 
toegankelijkheid, (verkeers)veiligheid, veiligheid voor passanten 
(anderhalvemeterregel), openbare parkeerplaatsen of bereik-
baarheid voor hulpdiensten en mag geen geluidshinder veroor-
zaken. De ondernemer wordt nadrukkelijk opgeroepen zelf van 
tevoren met omwonenden overleggen om problemen te voor-
komen. Verder blijven de voorwaarden uit de noodverordening 
van de  Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van kracht. 
Maatwerk 
Schuitmaker: “Horecaondernemers die plannen hebben die niet 
direct passen binnen deze verruiming van regels, nodigen we 
graag uit voor overleg. We willen namelijk maatwerk leveren 
waar dat kan.” Contact kan via teameconomie@drimmelen.nl.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Financieel resultaat gemeente gun-
stiger dan verwacht
De gemeente heeft over 2019 een financi-
eel gunstiger resultaat dan verwacht. “We 
zijn 2019 ingestapt met een verwacht te-
kort van 1,5 miljoen euro op de gemeen-
telijke begroting. We sluiten de boeken van het afgelopen jaar 
met een veel kleiner tekort van een kleine 4 ton”, vertelt wet-
houder Harry Bakker over de Jaarrekening 2019.  “Dat klinkt 
als veel, maar is niet zo heel groot op een totaalbedrag van 

59,5 miljoen euro. We hebben 
allerlei maatregelen genomen 
om dit toch gunstige resultaat 
te bereiken. Het tekort leggen 
we bij uit onze algemene reser-
ve, ons spaarbankboekje. Tege-
lijkertijd hebben we heel veel 

voor elkaar gekregen in 2019, allemaal zaken die vaak veel geld 
kosten,” aldus de wethouder financiën.Met het presenteren van 
de Jaarrekening legt het college verantwoording af aan de ge-
meenteraad en aan de samenleving over hoe al dat geld besteed 
is. Meer informatie kunt u vinden op www.drimmelen.nl.
Verlenging enquête over fietsen nu ook mogelijk via pa-
pieren vragenlijst.
De gemeente Drimmelen is benieuwd naar uw mening over 
fietsen en fietsroutes in de gemeente. Een online onderzoek 
moet in beeld brengen waar verbeteringen op dat gebied mo-
gelijk zijn. Inwoners en bezoekers kunnen door het invullen van 
een vragenlijst onder andere aangeven over welke fietsroutes ze 
tevreden zijn, maar ook over welke fietsroutes ze dat nog niet 
zijn en waar dat door komt. Maar ook bijvoorbeeld of er ergens 
een fietspad ontbreekt. We willen iedereen binnen de gemeente 
Drimmelen uitnodigen om mee te werken aan dit onderzoek, 
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zodat we er samen voor kun-
nen zorgen dat het fietsen in 
onze gemeente zo fijn mogelijk 
wordt voor iedereen. Uw me-
ning telt, dus laat van u horen! 
U kunt meedoen door de vra-
genlijst vóór 7 juni in te vullen 

via https://verkeersenquete.nl/v/drimmelenfietst. Het invullen 
van de vragenlijst vraagt ongeveer 10 minuten van uw tijd en is 
uiteraard geheel anoniem.
Ontvangt u de vragenlijst liever op papier? Bel dan 140162 of 
stuur een e-mail naar openbarewerken@drimmelen.nl. Dan stu-
ren we u een papieren versie met een antwoordenvelop.
Veteranendag Drimmelen 2020 gaat niet door

Op 19 juni 2020 stond de jaarlijkse ve-
teranenbijeenkomst in het gemeentehuis 
van Drimmelen gepland. Door de maatre-
gelen in de strijd tegen het coronavirus en 
de onzekerheid over het verdere verloop 

hiervan, hebben we moeten besluiten de veteranenbijeenkomst 
niet door te laten gaan.  Wij betreuren dat we dit besluit hebben 
moeten nemen, maar vinden dit gezien de huidige omstandighe-
den het enige juiste besluit. 
Ook de feestelijke Nederlandse Veteranendag is afgelast. Het 
Nationaal Comité Veteranendag werkt momenteel aan een 
alternatief, niet-fysiek programma. Het Veteraneninstituut in 
Doorn geeft meer informatie op www.veteraneninstituut.nl/Co-
rona en laat weten dat ze ook in deze tijd voor alle veteranen 
telefonisch bereikbaar zijn.
Het college van burgemeester en wethouders wenst alle vete-
ranen en hun naasten veel sterkte en gezondheid toe in deze 
periode.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Bergen 61 (4844 EM) (W-2020-0347/0348): Het wij-
zigen van de bestemming/veranderen van het gebruik. Ingeko-
men d.d. 07-05-2020.
Terheijden, Mr. Aalbersestraat 3 (4844 AW) (W-2020-0381): Het 
verbouwen van de woning. Ingekomen d.d. 13-05-2020.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wagenberg, Meulenpad 13 (4845 PC) (W-2019-0776): Het op-
richten van een bedrijfshal. Besluitdatum: 04-05-2020.
Terheijden, Vierhoven 29 (4844 VA) (W-2020-0137): Het uitbrei-
den van de woning. Besluitdatum: 17-04-2020.
Verlengingsbesluit
Wagenberg, Wildestraat 11A (4845 PK) (W-2020-0138): Het 
bouwen van een trainingsruimte en een stallingsruimte. Besluit 
d.d. 05-05-2020. Dit besluit is nog niet verleend. Het college 
heeft voor die genoemde aanvraag besloten om in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van (maximaal) 6 weken. U kunt 
als derde-belanghebbende geen bewaar maken tegen de verlen-
gingsbesluiten. Dat kan pas nadat er op de aanvragen is beslist. 
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen ma-
ken bekend dat zij toestemming hebben gegeven tot het afslui-
ten van de Parallelweg in Wagenberg:
- Fase 1 (gedeelte Brouwerijstraat - Wagenstraat) t/m 17 juni 
2020, of zoveel korter of langer dan nodig is; 
- Fase 2 (gedeelte Wagenstraat - Kerkstraat) van 17 juni t/m 30 
juli 2020, of zoveel korter of langer dan nodig is.
DORPSGERICHT WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om het bevorderen van leefbaarheid, 
veiligheid en sociale betrokkenheid. Hiervoor werkt de coör-
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dinator dorpsgericht werken 
samen met bewoners, woning-
corporaties, politie en straat-

hoekwerker. Wilt u ook bijdragen? Neem dan contact op met 
Lilian Lambrechts via 140162 of llambrechts@drimmelen.nl. U 
kunt haar ook volgen via twitter: @LilianDrimmelen.  
Wandelchallenge Drimmelen gaat niet door
Helaas gaat ook de Wandelchallenge dit jaar niet door vanwege 
de coronacrisis. De organisatie vindt het heel jammer dat er 

dit jaar geen Wandelchallenge 
is, maar het is in deze situatie 
niet verantwoord om het door 
te laten gaan. De organisatie 
hoopt dat de mensen toch zo-
veel mogelijk zelf gaan wande-
len, om op die manier goed in 
beweging te blijven.

DANK, DANK, DANK!

Zouden we er bijna zijn?
Hoe lang zal het nog duren ?
Dat en nog meer van die vragen hoor je 
om je heen als je bewoner bent van woon-
zorgcentrum Antonius Abt.
Terwijl ik dit schrijf zitten we al voor de 
elfde week opgesloten, waarvan wijzelf ook ruim 2 weken echt 
geïsoleerd zijn geweest vanwege corona! Dus hopen we maar 
(en ik denk veel bewoners met mij) dat de deuren snel open-
gaan. En dat we weer naar buiten kunnen, naar een voor ons 
andere wereld dan toen hier het begin maart begon.
Maar waarom schrijf ik dit vanuit Abt? 
Om mensen te danken die lieten merken dat ze heel begaan 
waren met de opsluiting. Maar als eerste bedank ik, en ik denk 
namens alle bewoners, de medewerkers van Surplus van welke 
afdeling dan ook in ons woonzorgcentrum, voor wat ze deden 
en met veel overgave doen om het ons naar de zin te maken.
Ik noem een afdeling in het bijzonder: de verplegenden die zich 
steeds extra om moesten kleden als coronapatiënten geholpen 
moesten worden. Dank, Dank Dank!
Maar er gaat ook grote dank uit naar particulieren, winkeliers 
en bedrijven in het dorp die er, alleen of in gezamenlijk verband, 
waren om ons af en toe een verrassing toe te laten stoppen 
door het Team Welzijn van Surplus in de vorm van gebak, koek, 
advocaatje en een bloemetje. 
Maar ook mensen die ons bewoners sterkte wensten met kaar-
ten en kaartjes, enkele voorzien van hun telefoonnummer voor 
een steunend praatje als daar behoefte aan zou zijn.
Ook kinderen wil ik danken die zelfgemaakte enveloppen gevuld 
met bloemblaadjes of op de voorzijde bewerkt met glitters en 
kralen lieten bezorgen.
Dit alles gaf ons toch een bijzonder warm gevoel dat iedereen 
zo begaan was en is met de bewoners van Antonius Abt.
Als het goed blijft gaan, mogen we als u dit leest hopelijk al weer 
een van onze kinderen binnen ontvangen, nu nog naar buiten.
Een bewoner.

BEDANKT

Rondom de Toren wordt bezorgd op woensdag of donderdag.
Geen RdT in uw brievenbus? Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

of kwaliteit.zuidwest@axender.nl of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer vermelden.
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Uw post it gratis 
in Rondom de 

Toren? 
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Boven, van links naar rechts: 
Marc van Kessel, Toos van Boxsel, 
Leny Peemen, Pedro van Beers 
(die dankzij de gemeente een 

ton rijker is geworden!)
Onder 2 foto’s van 

Mark van der Zouwen



ALLEMAAL BEESTJES!
1. Jack Moerenhout
2. José Rasenberg

3. Erwin Vermeulen
4. Diana de Jager

5. Coby van den Heuvel
6. Ton Buijs
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