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RdT
EXCUSES
In onze vorige uitgave, 1057, is er iets niet
helemaal goed gegaan. Op het allerlaatste
moment is toen een advertentie aangeleverd, die eruit zag als een fotocollage.
Daarin stond een woord wat wij niet willen herhalen, maar uiterst ongepast is, (ook) in Rondom de Toren. Wij willen ons welgemeende excuus daarvoor aanbieden.
Het is er doorheen geglipt en uiteraard zouden we, wanneer
tijdig gezien, het niet geplaatst hebben. Ook wij zijn er erg van
geschrokken en doen er alles aan om dit niet meer voor te laten
komen.

DE ZIEL VAN DE ZAAK
‘KONINGIN DER GROENTEN’

Tijdens het voorbereiden op
GEZONDHEID
mijn interview vind ik op interAlgemeen noodnummer		
112
net een filmpje van een klant die
Huisartsenpost Oosterhout
0162 - 435 000
de winkel van Van Beek bezoekt
in 2016. Het recordjaar waarin
Tandarts (buiten werktijden)
0162 - 424 024
het Brabants Asperge GenootPastorale zorg			
06 - 514 900 11
schap ‘Het Zilveren Aspergesteekmes’ uitreikte aan deze asperBloedafname Terheijden		
Hoofdstraat 2
gekwekerij in Terheijden. De zon valt in brede stralen door de
				
ma. - vr. van 8.30 - 10 u
ramen en de klant vertelt dat hij ‘niet eerder in Terheijden is geBloedafname Wagenberg		
Dorpsstraat 58a
weest, maar hier speciaal is voor de asperges en zo dadelijk voor
				
ma. en do. 9 - 10 u
zijn vrouw worstenbroodjes gaat halen’. Alsof hij onbewust geApotheek Terheijden		
076 - 593 4300
hoor heeft gegeven aan een culinaire lokroep vanuit Terheijden.
Service apotheek Wagenberg
Dorpsstraat 58a
Dezelfde lokroep is deze middag wat verstoord door de ruwe
				
na contact apotheek Made
wind en vlagen natte sneeuw die mij naar de Munnikenhof bege				
ma. - vr. 8.15 - 10 u
leiden voor dit interview.
Surplus Welzijn Terheijden		
Raadhuisstraat 2c
Winkel
				www.surpluswelzijn.nl
Via het mooi opgezette terras loop ik naar de winkel. Met net
Maatschappelijk werk		
076 - 502 7788
gemarkeerde wachtplekken voor de deur en een maximum
spreekuur		
di. 9 - 10 u
aantal klanten kan men hier veilig en rustig zijn inkopen doen.
Sociaal Raadslieden Werk		
076 - 502 7788
Binnen lijkt het alsof het assortiment maar blijft uitbreiden. Wie
spreekuur		
di. & do. 9.30 - 11 u
bij binnenkomst op het boodschappenlijstje enkel ‘asperges en
contact			sociaalraadslieden@		
passende saus’ heeft staan, beschikt over knap wat zelfbeheer				surpluswelzijn.nl
sing als daar niet talloze producten bij worden ingekocht. Het
Schuldhulpverlening		
076 - 502 7788
aanbod sauzen is fors, er is verse aspergesoep, de prijswinnenJuridisch spreekuur Terheijden
1e en 3e ma. 17 - 18 u
de streekwijn heeft een mooie hoek toebedeeld gekregen, een
				Raadhuisstraat 2c
trede hoger vind je diverse bieren. Ook zijn er knoepers van
SWO				
0162 - 451 894
aardbeien voorradig en zelfs het lokale Marja’s Zuivelijs is vertePOLITIE
genwoordigd. Jolanda heet mij welkom in wat echt haar stekkie
Algemeen nummer		
112
is en vertrouwt de winkel toe aan dochter Rachelle, terwijl ik
Politie Zeeland/West-Brabant
0900 - 8844
verder word rondgeleid. Het is voor beiden een feest om hier
				www.politie.nl
te werken en de klant de aandacht te geven die hij verdient. BijWijkagenten			
L. Brooimans & D. Sjardijn
zonder genoeg is de coronaperiode daarbij versterkend, omdat
GEMEENTE INFORMATIE
Park 1 Made T. 14 0162
er letterlijk meer ruimte is om de klant rustig zijn keuze te laten
				www.drimmelen.nl
maken uit deze kwaliteitsproducten.
WMO-loket			
ma. - vr. 9 - 12.30 u
Koningin
				gemeente@drimmelen.nl
Het ‘ware feest’ vind je uiteindelijk aan de toonbank: Asperges
Milieustraat Terheijden		
076 - 593 4795
met mooie dikke en gladde stengels van het AA-formaat. Dit is
openingstijden		
ma. - vr. 13 - 16 u, za 10 - 15 u
het Cumulus-ras, om precies te zijn en dat verklaart wellicht de
Ophalen afval
Terheijden
groen: 28/04, grijs: 19/05
witte kleur. In het voorjaar komt deze breekbare variant van het
Wagenberg
groen: 30/04, grijs: 21/05
land voorzichtig hier naartoe gereisd. Er is veel over de asperOphalen oud papier		
08/05
ges te vertellen en die kennis is bij Van Beek in bijna 30 jaren
Ophalen plastic
Terheijden 28/04 Wagenberg 30/04
opgebouwd. Als liefhebber kan Jolanda mij dan ook veel wijzer
OVERIGE
maken. De expert en manager van het telen is echter echtgeBibliotheek Terheijden		
di.- wo.15 - 17 u, vr.15 - 19.30 u
Woonvizier			
0162 - 679 800
noot Antonio en die rolverdeling is goed. Het hele jaar door
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vragen de planten om zijn aandacht. Er moet worden gezorgd
voor goede grond met de juiste grondstoffen, passende temperatuur en het weghouden van ongedierte. Verder moeten de
tientallen arbeidskrachten netjes aan het werk kunnen en moet
er ook goed voor hen gezorgd worden zodat ze zich dagenlang en liefst voor meerdere jaren willen inzetten voor de teler.
Na een blik in de sfeervolle, maar helaas gesloten lunchroom,
gaan we buiten verder.

De herinnering aan de lentedagen van even terug vervliegen
met de koude wind als we lopen over het terrein en wachten
voor de grote schuur waarvan de deur langzaam omhoog rolt.
Eenmaal binnen schijnt het licht vanuit een grote ruimte. De
geur van fris geoogste asperges komt mij tegemoet. Ik ervaar
het als de geur van lente, frisheid en hoopvolle smaak. In felblauwe kistjes liggen ze opgestapeld. Dat contrast van blauw-wit
maakt het een mooi plaatje. Als een soort diep marmeren staven glijden ze door handen heen, belanden voorzichtig in kistjes
om binnen korte tijd door het oog van de winkelende klant te
worden bewonderd. De doorzichtige bakjes waarin ze worden
verkocht, zorgen dat de geur wordt bewaard en dat de klant
deze beleving in het klein kan nabootsen, zodra ze eenmaal in
de keuken worden uitgepakt.
Duurzaamheid en innovatie
Dit was een vaste rubriek in mijn vroege interviews en ik haal
het hier weer naar boven. De landbouw heeft namelijk niet altijd
een goede naam en speelt zich deels af ondergronds, maar de
eisen voor de producten zijn hoog en Van Beek presteert hier
bovengemiddeld. De asperges zijn verdeeld over verschillende
percelen. Hier in Terheijden, maar ook in Dongen en Alphen. Er
wordt zoveel mogelijk geleund op de natuur in de buitenlucht.
Warmte bijstoken gebeurt niet, gebruikmaken van restwarmte
wel. Gemoderniseerd wordt er ieder jaar wel om de teelt te
verfijnen.
De keuzes die daarbij gemaakt worden, zijn bijvoorbeeld om
met de hand te blijven steken. Er zijn steekrobots te koop, maar
die zijn hier niet praktisch vanwege de verdeling van de asperges. Ik ben daar als liefhebber van het landschap ook niet rouwig
om.Wat er wél op de akker mag prijken, is het bord van een supermarkt dat we hier te maken hebben met een duurzame teler.
Als ik aan het einde van mijn interviewvragen ben aangekomen,
lees ik terug wat ik eerder al wist: Het verhaal is deze keer
meer ‘de zaak’ dan ‘de ziel’. Toch is dat schijn. De asperge biedt
Jolanda en Antonio een koninklijk leven. Ze mogen immers leven
met het ritme van het seizoen, besteden aandacht en liefde aan
het bedrijf en aan elkaar. In de hoop dat hun product ieder jaar
weer met iets meer trots, glimmend op haar troon blijft zitten.
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ZAKELIJK NIEUWS
ADVIESBURO VONK VERBOUWT

Plek voor hypotheken, vitaliteit en persoonlijke groei
Behalve financieel adviseur zijn wij, Edwin en Elly Vonk-Punselie,
al jarenlang actief als therapeut, coach en trainers op het gebied
van persoonlijke groei en ontwikkeling. Wij begeleiden mensen
bij veranderingsprocessen. Daarnaast is Elly ook natuurvoedingsadviseur.

theek- en verzekeringsadvies, ook kunt werken aan psychische
gezondheid, vitaliteit en persoonlijke groei. Dat kan door middel
van trainingen, workshops, individuele coaching en therapie.
Samen met docent en HR consultant Marcel Eigner hebben we
een programma ‘Regie op eigen leven’ ontwikkeld. Daarin onderzoek je wat nú nodig is om een volgende stap in jouw leven
te zetten. In een gevarieerd, boeiend, spannend maar zeker ook
leuk programma nemen we je mee langs verschillende thema’s
zoals psychische gezondheid, lichamelijke gezondheid (voeding),
dagbesteding (werk, zingeving), relaties en financiën.
Om dat te kunnen doen, verbouwen we momenteel ons kantoor tot een gezellige, warme en veilige plek met twee trainingsruimtes waarvan één met een grote open keuken voor de
trainingen rondom voeding van Elly en als ruimte voor lunch en
diner tijdens andere trainingen of workshops.
Ben je nieuwsgierig of heb je interesse een training te volgen,
kijk dan eens op de websites www.edwinvonk.com, www.naturelly.nl of www.me-coaching.com.

BEAUTY AWARD

Vanaf september combineren we al onze activiteiten. De Bredaseweg 41 wordt een plek waar je behalve het vertrouwde hypo-

Wat ben ik trots dat ik in deze
finale sta als Beste Schoonheidsspecialiste. Wat zou het super
vet zijn als ik deze prijs mee mag
nemen naar het mooie Wagenberg waar mijn salon is gevestigd.
Registreer je nu gratis en kijk op
25 april live mee naar de BeautyAwards!
Dit jaar vindt
de uitreiking van het vak-eve-
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nement de BeautyAward eenmalig virtueel plaats. De gratis registratie via de website is open gezet, dus de voorpret
kan beginnen! Registreren gaat gemakkelijk en om je ‘aanwezigheid’ helemaal af te maken, kun je een selfie in de virtuele Photobooth maken om te delen via je socials of WhatsApp.
Kom je mij aanmoedigen terwijl je geniet van een mooie show?
Ik nodig je van harte uit om op zondag 25 april vanaf 19.30
uur mijn virtuele gast te zijn bij de uitreiking van de Beauty
Awards. De show zelf begint om 20.00 uur. Laat je verrassen
door het gevarieerde entertainmentprogramma, de spanning en
het spektakel van de grootste beauty vakprijs van de branche.
Registreer je nu via de link https://event.onliveevent.nl/beautyaward2021.
De presentatie van de avond is in handen van Chimène van
Oosterhout en het decor voor de online uitreiking is bij DeFabrique in Utrecht.
Super leuk als ook jij erbij bent om mij tijdens de finale van de
Beauty Award te supporten! Laat je via de social mediakanalen
weten dat je van de partij bent? Tag mij @justbeautybyanne en
@nlbeautyaward en gebruik #BA21. Ik zou het echt supertof
vinden als jij erbij bent online!!!
Graag hoor ik van jullie of jullie hier meer over willen weten.

VAN ALLES WAT
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de kinderen thuis
toch hun fiets
versieren op Koningsdag en eventueel de door
ons
opgezette
“versierde fietsspeurtocht” zelf
fietsen. Mocht uw
kind niet in Terheijden op school zitten of helaas geen fiets-versier-pakketje ontvangen hebben, dan kunt u op zaterdag 24
april van 9.00 - 11.00 uur een pakketje ophalen in de Molenstraat 75! Bij de fiets-versier-pakketjes zitten de aanwijzingen
voor de “versierde fietsspeurtocht” en op Facebook zullen we u
ook op de hoogte houden! En doe goed je best, want er kunnen
ook nog leuke prijzen verdiend worden.
Graag willen we ook de gedecoreerden tijdens Koningsdag in
het zonnetje zetten met een kleine verrassing. Meld je als gedecoreerde aan door een mail te sturen naar lisettesnoeren@
gmail.com en wij komen op Koningsdag langs om de verrassing
te bezorgen. Daarnaast zouden we het natuurlijk heel erg leuk
vinden als je je huis zo leuk mogelijk versiert. Dat geeft dan toch
het echte oranje gevoel!
Oranje Comité Terheijden

KONINGSDAG 2021!

FOTO VAN DE MAAND

Ook dit jaar is Koningsdag anders dan voorgaande jaren. Maar
dat mag de pret zeker niet drukken en we willen er toch iets
leuks van proberen te maken. Daarom delen we dit jaar op de
scholen fiets-versier-pakketjes uit aan de kinderen. Zo kunnen

Zoals te doen gebruikelijk is er weer een
foto van de maand,
april, gekozen door fotogroep Perspectief uit Wagenberg. Om

van fotogroep Perspectief

6

jaargang 44 nummer 1058

mee te dingen naar deze titel kunnen de leden een foto insturen
met als thema ‘Lente’. De foto die met de eer gaat strijken is de
foto die Connie Zijlmans ingezonden heeft. Een foto van een
bloesemtakje met een mooi bokeh (weinig scherpte-diepte).

OMROEP DRIMMELEN
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drimmelen en omgeving
waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers gezet worden.
Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële
doeleinden? Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl.
Lentelied in de Biesbosch
Het is lente, maar toch was het
bitter koud en een beetje mistig
op een mooie dag in april. Dat
ontdekten Rien Rasenberg en 2
van onze cameramannen toen
ze op weg waren naar de Biesbosch. Zij namen er een nieuw
lied op van onze Brabantse
volkszanger Rien Rasenberg over de lente.
Dorpsgericht werken april
Iedere 2e helft van de maand
kunt u kijken naar onze rubriek
Dorpsgericht werken. Dorpsgericht werken gaat om het
bevorderen van leefbaarheid,
veiligheid en sociale betrokkenheid. Coördinator Lilian Lambrechts zal u in deze rubriek
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1. Chantal van Kastel
2. Jack Moerenhout
3. Cor Franken
4. Charlotte MoralesServranckx
5. Frans Snoeren
6. Toos van Boxsel
7. Elly Bloemendaal
8. Henny Segeren
9. Matthijs Suykerbuyk
10. Gerard van Vugt
11. Toin Bastiaansen
12. Susan de Smit
13. Tamara van Groesen
14. Leny Peemen
15. Laura Krijnen
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voorzien van informatie over actuele zaken die hiermee samen
hangen. Dit keer heeft zij een gesprek met Henny van Dongen.
Zij is mobiliteitsconsulente en helpt u op weg als u er moeite
mee heeft om te reizen met openbaar vervoer.
Street League Drimmelen weer van start

Op 7 april ging de Street League Drimmelen weer van start.
Vanwege de coronamaatregelen weliswaar in aangepaste vorm,
maar het enthousiasme is er niet minder om. Benjamin van
Wanrooij vertelt er meer over in deze uitzending. Natuurlijk
gingen we een kijkje nemen bij de aftrap in Made en Terheijden.
Uit de oude doos-Monumentaal Drimmelen
Vanwege de lockdown is bijna alles op slot. Dit betekent ook
voor Omroep Drimmelen dat we bijna geen nieuwe items kunnen maken. Daarom zullen we de komende periode ook herhalingen uitzenden. Deze week is dat opnieuw een aflevering van
onze serie Monumentaal Drimmelen uit 2016. U vindt in onze
gemeente 54 rijksmonumenten, 273 gemeentelijke monumenten en 3 van rijkswege beschermde dorpsgezichten. Medewerkers van Omroep Drimmelen trokken er per fiets op uit om
een aantal van die monumenten in beeld te brengen.
Uit de oude doos - Puur Natuur
De lente is weer begonnen. Nu we grotendeels
thuis moeten blijven, zenden we deze week een
herhaling uit van ‘Puur
Natuur’. Marcel Raafs
maakte namelijk prachtige
beelden van onze mooie
natuur in het broedseizoen. Hij ondersteunt
deze beelden met ingesproken teksten over de bijzonderheden
in onze natuur.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een enthousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luisteren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken.
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren,
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets
voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij
leren het u graag. Onze contactgegevens vindt u op de website
www.omroepdrimmelen.nl.
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 / KPN,
XS4ALL en Telfort kanaal 1476/ Telfort, Edutel, Fiber.nl en Stipte
kanaal 2170. Uitzending gemist of kunt u ons thuis niet ontvangen? Bezoek ons YouTube kanaal. De radiozender is 24 uur per
dag te beluisteren via de kabel op 92.9 FM, het Ziggo radiokanaal
917 / KPN, XS4ALL en Telfort kanaal 1176 / Telfort, Edutel, Fiber.
nl en Stipte kanaal 3180 , in de ether op 106.9 FM en natuurlijk
ook online via de livestream. Volg ons ook op www.omroepdrimmelen.nl en op Facebook.
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FOTO VAN DE MAAND
van fotogroep Dinasa

De foto van de maand april van fotoclub Dinasa.
De fotograaf is Etty van der Sanden.

EN TOEN GEBEURDE....
HERTOGDOM BRABANT
Wij wonen in de provincie Noord-Brabant en dat wil zeggen
dat dit in feite het noordelijk deel is van een ooit groter Brabant. In België kennen we de provincies Vlaams-Brabant en ook
Waals-Brabant. Samen met de provincies Antwerpen en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben deze ooit onderdeel
uitgemaakt van het eeuwenoude Hertogdom Brabant.

De landkaart is overgenomen uit het geschiedenisboek ‘Leerboek der Nederlandse geschiedenis’ van A.C.J. Commissaris
(1948). De naam Brabant zou zijn afgeleid van braecbant. Dit
is een samenstelling van braec, wat ‘broek’ of ‘drassig land’ betekent, en bant, wat ‘streek’ betekent.
In de elfde eeuw bestonden het huidige Noord-Brabant en
België uit talloze graafschappen. Een van de graafschappen, het
graafschap Leuven, zou later uitgroeien tot het hertogdom Brabant. De eerste bekende hertog van Brabant was Hendrik I van
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Brabant (de oudste oorkonde dateert uit 1184). Een onderdeel
van het hertogdom was de ‘Baronie van Breda’, zijnde een formele naam voor het ‘Land van Breda’. En voorbij Wagenberg lag
het ‘Graafschap Holland’.
De “hofstede die men heyt Waghenberghe” behoorde tot 1349
niet bij Breda maar was “een hooge Heerlykheid” van het Hertogdom Brabant en gelegen tegen de grens met Holland. Daaraan was verbonden de lage en ook de hoge rechtsmacht; daar
kon dus recht worden gesproken. In 1349 gaf Hertog Jan III dit
“hooge en neder gerecht” aan Willem van Duvenvoorde, die
Heer van Breda was vanaf 1334. In 1350 verkocht hij Breda via
de Hertog van Brabant aan Jan van Polanen voor 22.000 gulden.

50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden 06-51996129
info@harmonieterheijden.nl

Meer hierover is onder meer te lezen in Vlasselt-boekje 123:
‘Bestuurders, grenzen en ontginningen tot 1500’ van Adrie Welten (2009). En ook in het 18e-eeuwse geschiedenisboek over de
geschiedenis van ‘Stad en land van Breda’. Dat boek is geschreven door de Terheijdense gemeenteontvanger Thomas Ernst van
Goor. Hij was ruim 40 jaar verantwoordelijk voor de Terheijdense gemeentekas van 1713 tot 1756. Van Goor is vooral bekend
geworden als heemkundige. Zijn boek verscheen in 1744 en telt
maar liefst 546 bladzijden; het is in de vorige eeuw herdrukt en
zodoende verder verspreid.
Zowel Van Duvenvoorde als Van Goor hebben een straatnaam
gekregen in Terheijden. En de Brabantstraat en de Baroniestraat
verwijzen naar het verleden van onze omgeving.
Brabant heeft ook een Gouden Eeuw gekend en wel vanaf het
midden van de dertiende eeuw. De handel floreerde en Antwerpen was al een grote stad, nog vóórdat Amsterdam zover
was. Ook Breda deed daarin aardig mee. Daar werd een kasteel
gebouwd (nu de KMA) en ook in Oosterhout heeft een kasteel
gestaan (nu de ruïne Slotbosse Toren). In het westen van Brabant floreerde de turfhandel, dat “het bruine goud” genoemd
werd. Onze dorpen lagen in een uitgestrekt veengebied waaruit
tijdens die Brabantse gouden eeuw turf afgegraven werd. Dat
begon in 1267 bij Zonzeel (nu Langeweg), in 1286 op de Noord
en vanaf 1324 in de Binnenpolder. Terheijden kreeg al in 1328
een eigen bestuur en de Antonius Abt-kerk is ‘geboren’ in 1401.
Er kwam een definitief einde aan het hertogdom in 1795 als gevolg van de Franse Revolutie. Brabant werd geannexeerd door
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Frankrijk. Na deze periode in 1815 ontstonden de provincies Zuid-Brabant, Antwerpen en Noord-Brabant. Na de Belgische Revolutie van 1830 werd Zuid-Brabant voortaan gewoon Brabant genoemd.
En bij een staatshervorming in 1995 werd
deze provincie Brabant opgesplitst in drie
delen: Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Veel
meer hierover is te lezen op Wikipedia en
BrabantsErfgoed.
Algemeen bekend is het biermerk ‘Hertog Jan’. Op de website van de brouwerij
wordt de naam als volgt verklaard: “Hertog Jan is vernoemd naar de 13e-eeuwse
hertog Jan I van Brabant die, naar verluidt,
van feesten hield waar het bier rijkelijk
vloeide.”
Johan van der Made

OPROEPEN
HELP JIJ MEE?

Surplus Maaltijdverzorging vraagt voor de
regio Terheijden en Wagenberg een vrijwilliger om een keer per week maaltijden
te bezorgen bij diverse mensen.
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met Joke den Ridder, mail
jokedenridder@ziggo.nl.

WORD JIJ OOK VRIJWILLIGER?

Op www.vrijwilligerswerkdrimmelen.nl
vind je alle actuele vacatures.
Voor organisaties: hier kun je zelf vacatures voor vrijwilligers plaatsen.
Voor vrijwilligers: hier kun je zoeken naar
mogelijkheden.
Wil je meer weten of een gesprek, laat
het weten via mail: vip@swodrimmelen.
nl of telefoon: 0162 451894.
Goeie kost!
Heeft op de vorige vacatures 4 nieuwe
vrijwilligers mogen verwelkomen! Door
de groei van Goeie Kost! zijn er nu weer
2 nieuwe vragen:
Een bestuurslid
Wil jij een bijdrage leveren aan een innovatieve en toffe organisatie op het gebied
van natuurlijke en biologische producten
uit de regio? Kom ons gezellige team versterken!
Planner
Wekelijks wordt een hele groep vrijwilligers ingezet om de biologische en na-

tuurlijke producten op vrijdag aan de
afnemers te kunnen leveren. Jij zorgt dat
er ruim van te voren een rooster is zodat alle beschikbare vrijwilligers naar hun
voorkeur ingepland staan. Wil je meehelpen om ervoor te zorgen dat alles soepel
blijft verlopen en mensen de gekochte
producten af kunnen blijven halen?
Klantcontactmedewerker Stichting
Leergeld

Je verwerkt administratief de aanvraag na
een huisbezoek en zet deze in gang als
die is goedgekeurd. Je hebt contact met
scholen (zowel BO als VO), verenigingen,
winkeliers en met je collega intermediair
die het huisbezoek aflegt en natuurlijk
met het gezin zelf. Wil je meehelpen met
Stichting Leergeld zodat kinderen in de
gezinnen met weinig inkomen mee kunnen blijven doen?
PR medewerker met interesse voor
Social Media
Zomervermaak zoekt iemand die voldoende digitaal handig is om de website
van Zomervermaak actueel te houden,
stukjes op facebook wil posten en de activiteiten wil delen met wijzijndrimmelen.
nl. Wil je meehelpen om Zomervermaak
nog meer bekend te maken dan het al is?
Klusser voor de klussendienst
Bij SWO komen aanvragen binnen van
mensen met een kleine beurs en een
klein netwerk voor kleine huis-, tuin- en
keukenklusjes. Wil je meehelpen deze
mensen te helpen en blij te maken zodat
het huis en de tuin niet verwaarlozen?

COLLECTE KINDERHULP

Deze week wordt er gecollecteerd voor
de Kinderhulp in Terheijden. Wat doet
Kinderhulp? Voor de 300.000 kinderen
en jongeren in armoede in Nederland is
veel niet vanzelfsprekend. Zoals passende kleding na een groeispurt, een laptop
voor huiswerk, buitenspeelgoed om te
ontspannen of een cadeautje van de Sint.
In ons land staat een groeiende groep

kinderen door ernstige problemen thuis
langs de zijlijn. In tehuizen of gezinnen
met financiële problemen is vaak geen
geld voor vanzelfsprekende zaken zoals
een fiets, zwemles, vakantie of sporten.
Nationaal Fonds Kinderhulp zet zich al
meer dan 50 jaar in voor deze kwetsbare
groep. Zodat ook deze kinderen kunnen
meedoen in onze maatschappij. Want ieder kind heeft een beetje gewoon geluk
nodig om aan een betere toekomst te
kunnen werken!
Een voorbeeld waarbij Kinderhulp wordt
ingeschakeld: Een meisje van 17 jaar, dat
er helemaal alleen voor staat. Mishandeld
door haar vader met niemand om op terug te vallen. Bureau Jeugdzorg heeft een
kamer voor haar geregeld, maar geld voor
de inrichting is er niet. Laat staan ouders
die helpen met schilderen en behangen.
Voor hen collecteert Kinderhulp deze
week, zodat we kunnen helpen, met iets
groots of iets kleins. Iets dat hen de kracht
geeft om mee te doen. Dat doen we niet
alleen, maar met ontzettend veel hulp.We
doen het echt samen. Help je ook mee?
Lucy de Bruin en Tiny van den Broek.

LEZERS IN DE PEN
350.000ste STAMCELDONOR
GEREGISTREERD
Op naar de 500.000

Omdat er een enorm tekort is aan stamceldonoren schrijf ik deze brief. Want
misschien ben jij of ik wel diegene die het
verschil kan maken voor een ander!
Actuele cijfers 18 maart 2021
353.543 stamceldonoren in Nederland.
39 stamceldonoren uit Nederland hebben in 2021 stamcellen gedoneerd. 136
aanvragen zijn in 2021 binnengekomen
van Nederlandse patiënten die een stamceltransplantatie nodig hebben. 37,9 miljoen stamceldonoren staan in de wereldwijde database. Een van deze donoren uit
deze database ben ik.
Onlangs heb ik bericht ontvangen dat
ik de juiste match ben voor een patiënt
die stamcellen nodig heeft. Stamceltransplantatie is voor een aantal vormen van
bloedkanker de enige behandeling die
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patiënten echt kan
genezen op een
moment dat andere behandelingen
niet meer aanslaan.
50 tot 70 % geneest blijvend door
deze behandeling.
Op 24 maart heb
ik een medische keuring in Leiden ondergaan bij Matchis (het Nederlands
centrum voor stamceldonoren). Als ik
goedgekeurd wordt om stamcellen te
gaan doneren, gaat dit waarschijnlijk half
april gebeuren via perifere bloedafname.
Vooraf ga ik mezelf dan 2 maal daags een
groeifactor toedienen om mijn lichaam
meer stamcellen te laten aanmaken die
dan door deze groeifactor in mijn bloed
terecht gaan komen. Ik kan dan wat grieperig worden en wat spierpijn krijgen wat
na donatie ook weer overgaat. Zeker een
beetje spannend maar 1 weekje ziekjes
kan het verschil maken voor een ander
tussen dood of leven!
Perifere stamceldonatie
Bloedstamcellen bevinden zich normaal
in het beenmerg maar verplaatsen zich
deels naar het bloed (in de bloedvaten)
nadat er een groeifactor is toegediend.
Het toedienen van de groeifactor G-CSF
vindt plaats in de dagen voor de afname
van de bloedstamcellen uit het bloed. Dit
toedienen geschiedt door middel van een
injectie onder de huid . Na 5 dagen zitten
er meestal voldoende stamcellen in het
bloed en ga je voor afname in mijn geval
naar het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
Een andere manier om bloedstamcellen af te nemen is door een beenmergdonatie. Onder narcose worden dan de
bloedstamcellen direct uit het beenmerg
gehaald.
Hopelijk door dit artikel in o.a. Rondom
de Toren zullen zich meer mensen aanmelden als stamceldonor. Mocht je meer
info willen dan mag je me altijd bellen: 06
18576441 of 076 5930090, of mailen:
rositagodrie@hotmail.com.
Vriendelijke groeten, Rosita Godrie

POLITIEK
UITREIKING GEMEENTEBELANGEN BOOM
Op zaterdag
3 april 2021
heeft wethouder
Gerard
Bruijniks van
GemeenteBelangen de wanddecoratie
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van de GemeenteBelangen boom uitgereikt aan de oud bestuursleden Gerard
van Ree (Stille kracht op de Achtergrond)
en Jan van der Linden (Loyaal en midden
in de Samenleving) uit dank voor hun grote inzet van de afgelopen jaren. Normaal
gesproken zou dit feestelijk in de GemeenteBelangen familie gevierd worden,
door de huidige maatregelen was dat helaas niet mogelijk en moest er ook gepaste afstand gehouden worden.
Gerard van Ree werd geroemd als
stille kracht op de achtergrond. In zijn
speech vertelde de wethouder dat Gerard al 50 jaar op de achtergrond hard
heeft gewerkt voor GemeenteBelangen en diens voorloper, Lijst Smulders.

Hij was zoals we dat noemen een stille
kracht op de achtergrond. Maar op de
momenten dat het nodig was, wás Gerard er. Als lid van het campagneteam
bij evenementen, het plakken van posters en natuurlijk niet te vergeten de
vele contacten met de achterban. Mooie
anekdotes zijn het als eerste plakken
van de posters: het wachten in de auto
en dan exact om 24.00 uur gaan plakken.
Waar Gerard ook heel goed in was, was
met de verkiezingen de mensen naar het
stembureau brengen en contacten en verbindingen leggen tussen GemeenteBelangen en inwoners in de wijk, bedrijven en
verenigingen. Hij kon het verschil maken
voor onze inwoners. Dit alles zonder dat
iemand dat eigenlijk merkte. Gerard was
er altijd op de momenten dat het nodig
was, ook echt een kernwaarde van GemeenteBelangen. Grote staat van dienst is
ook in het bestuur signaleren en controleren, afspraken zijn er om na te komen.
We hopen Gerard nog jaren in ons midden te hebben, blijf zo doorgaan!
Als dank voor de enorme inzet en betrokkenheid van Gerard van Ree is de
wanddecoratie uitgereikt met als tekst:
“Een echte stille kracht op de achtergrond.”
Gerard was erg blij met de waardering
en gaf aan dat hij het heel graag en met
heel veel plezier heeft gedaan. Hij heeft
er ook veel voor teruggekregen, zowel bij
Lijst Smulders als bij GemeenteBelangen
en wil GemeenteBelangen nog blijven ondersteunen.

Ook aan oud bestuurslid Jan van der
Linden is op deze zaterdag de wanddecoratie uitgereikt.
De wethouder van GemeenteBelangen,
Gerard Bruijniks, vertelde dat Jan vele jaren in het bestuur zat en betrokken was
bij onze inwoners en verenigingen. Jan
kwam op voor kleine en grote zaken. Onrecht en ongelijke behandeling waren zaken waaraan hij aandacht schonk. Soms
met een actie die niet altijd zo bedoeld
was, maar gelijk hoorde gelijk te krijgen!
Hij kon goed contacten leggen en was
een echte bruggenbouwer.
Ook was Jan begaan met zijn wijk en
buurt. Hij wist altijd alles en was vaak ook
een goed klankbord.
Kenmerken van Jan zijn: bouwen aan de
toekomst, bestuurder met een doe-mentaliteit.
Je hoefde Jan maar te bellen en het kwam
voor elkaar. Je hoefde het nooit 2 keer
te vragen. Soms was het zelfs al gebeurd
voor de vraag er was. Als lid van het
campagneteam mocht je graag stoute
dingen doen. Borden plaatsen waar dat
niet mocht, zoals bij stembureaus borden
plaatsen en dan wachten tot er gebeld
werd dat dit niet mocht.
In het bestuur vroeg Jan aandacht voor
hetgeen belangrijk was: inwoners, bedrijven en verenigingen.
Het is mooi als je iets voor jezelf kunt regelen, maar als je het voor anderen kunt
regelen is dat veel mooier! Jan liet ook
niet los totdat het ook echt geregeld was.
We hopen dat Jan dat in de toekomst ook
blijft doen.
Bij de uitreiking van de boom gaf de wethouder aan dat we hopen nog veel gebruik van zijn kwaliteiten te mogen maken. Voor Jan de enige echte GB boom
met als tekst: “Loyaal en midden in de
samenleving.”
Jan reageerde dat hij het fijn vond om bij
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GemeenteBelangen te zijn en actief mee te kunnen werken, ook
bij de verkiezingen. Hij blijft GemeenteBelangen steunen en zal
er altijd zijn voor GemeenteBelangen.

KERKEN
VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt Terheijden
E-mail: terheijden@naardekerk.nl
Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 24 april 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger:
kapelaan L. Ballester. Zang en begeleiding: enkele leden van A.S.T.
Zaterdag 1 mei 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger:
kapelaan L. Ballester. Orgel: dhr. J. Horbach. Zang: dhr. H. Vergouwen.
Zondag 2 mei 11.00 uur: Doop Lieke Dilven.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is 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 gebedsintenties, afhalen doopbewijzen enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact opnemen met
telefoonnummer 06 51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie 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. Of via e-mailadres (zie boven). Bij voorbaat dank.
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GEMEENTE
TIJDELIJK EXTRA JONGERENWERK VANWEGE
CORONACRISIS
De
gemeente
Drimmelen gaat
tijdelijk
meer
jongerenwerk inzetten om deze
doelgroep beter
te kunnen bereiken en begeleiden. “We zien dat jongeren zich vaker
eenzaam en geïsoleerd voelen door de
coronacrisis. Jongerenwerk is een van
de manieren om jongeren op een laagdrempelige manier te bereiken,” legt
wethouder Jürgen Vissers uit. “Het extra
geld voor activiteiten dat het college beschikbaar stelt, zal hier ook bij helpen.”
Hiermee kan de jongerenwerker samen
met jongeren uit Lage Zwaluwe een ‘huiskamer’ opzetten, waar jongeren elkaar
kunnen ontmoeten.
Tijdelijke uitbreiding
De coronacrisis heeft een grote impact
op jongeren. Er zijn steeds meer jongeren die zich eenzaam en geïsoleerd voelen. Door het activiteitenaanbod nu te
vergroten ontstaat de mogelijkheid voor
jongeren om onder begeleiding en met in
achtneming van de coronaregels elkaar
digitaal en fysiek te ontmoeten. Ook zijn
er meer mogelijkheden voor individuele
coaching. De tijdelijke uitbreiding is mogelijk doordat het rijk hier extra geld
voor ter beschikking stelt. “Als er nieuwe
initiatieven voor activiteiten vanuit het
jongerenwerk ontstaan, zullen we kijken
of we die ook kunnen honoreren. Het is
mogelijk dat we opnieuw geld van het rijk
krijgen hiervoor,” zegt wethouder Vissers.
Jongerenwerk
De jongerenwerker heeft als belangrijke
taak het bieden van ondersteuning en
coaching aan jongeren bij het opgroeien in een complexe maatschappij. De
jongerenwerker is vertrouwenspersoon
als jongeren problemen hebben op het
gebied van bijvoorbeeld thuissituatie,
school, werk, drugs, alcohol, seksualiteit.
Wanneer er bij de jongeren en/of ouders
behoefte is aan meer zorg of hulpverlening, ondersteunt de jongerenwerker bij
het zoeken naar oplossingen of hij brengt
ze in contact met bijvoorbeeld het CJG.
Surplus
Welzijnsorganisatie Surplus voert een
groot deel van het jongerenbeleid uit
voor de gemeente. Bij Surplus werkt
nu één jongerenwerker fulltime en daar
komt nu een jongerenwerker voor 16 uur

bij tot het eind van 2021. De gemeente
werkt daarnaast met een buurtsportcoach voor de doelgroep jeugd tot en
met 12 jaar en een buurtsportcoach voor
ouderen en aangepast sporten.

WAARDEVOLLE BOMEN IN
DRIMMELEN OP DE KAART
De gemeente Drimmelen gaat werken
met een Waardevolle bomenkaart. Daarop staan de vastgestelde ‘waardevolle’
bomen die in de gemeente te vinden zijn,
zowel die van de gemeente als van particulieren. Met deze kaart worden de waardevolle bomen beter beschermd en tegelijkertijd het kapbeleid vereenvoudigd.
Op 1 april 2021 is de concept Waardevolle bomenkaart voor het eerst gepresenteerd tijdens de informatieronde van
de raad. Op 8 april is de kaart behandeld
tijdens de opinieronde. Bij de bomenkaart
komt ook een speciale bomenroute: een
route langs verschillende waardevolle bomen in de gemeente.
Waardevolle bomenkaart
Met het integrale groenbeleidsplan van
de gemeente (‘Groen leeft en verbindt’
2017-2026) is besloten om te gaan werken met een Waardevolle bomenkaart.
Eind 2019 zijn daarvoor de uitgangspunten vastgesteld en daarna is de kaart uit-

gewerkt tot de huidige vorm. Wethouder
Jan-Willem Stoop: “We willen de pracht
en biodiversiteit van onze groene leefomgeving in Drimmelen graag behouden.
Daarom hebben we nu circa 17.000 bomen in onze gemeente de officiële titel
‘waardevol’ gegeven op een Waardevolle
bomenkaart. Met de bomenkaart bieden
we extra bescherming aan al die bomen,
want waardevolle bomen mogen niet
zonder vergunning en zwaarwegende redenen gekapt worden.” De bomenkaart
is te vinden via drimmelen.nl/waardevolle-bomenkaart.
Puntensysteem
De verschillende bomen in de gemeente zijn beoordeeld op basis van diverse
punten (waaronder biodiversiteit, duurzaamheid, etc.). Alle bomen zijn belangrijk
en elk op hun eigen manier waardevol te
noemen, maar om op de Waardevolle bomenlijst te komen moest een boom 35
punten of meer krijgen in de beoordeling.
Volgens berekening van klimaatadaptatie
Nederland heeft Drimmelen in totaal circa 143.709 bomen in de gemeente, waarvan naar schatting zo’n 85.000 bomen in
de Biesbosch. De bomen die bijvoorbeeld
in de Biesbosch staan of van Staatsbosbeheer zijn, staan niet op de kaart. Zij hebben een eigen bescherming. Van de ongeveer 17.000 waardevolle bomen die op
de kaart opgenomen staan, is circa 73%
eigendom van de gemeente, circa 21% is
eigendom van particulieren en circa 6%
is eigendom van derden zoals het waterschap en provincie.
Vereenvoudigen kapbeleid
Naast het borgen van de waardevolle
bomen maakt de bomenkaart ook het
kapbeleid overzichtelijker en eenvoudi-

Foto van Terra Nostra - Plataan op kruising Raadhuisstraat met Lageweg in Terheijden
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ger. Met de bomenkaart kan namelijk worden bekeken of een
bepaalde boom in de categorie ‘waardevol’ valt. Bomen die niet
op de Waardevolle bomenkaart staan en niet onder een ander
beschermingsregime vallen, kunnen zonder vergunning gekapt
worden. Staat de boom wel op de Waardevolle bomenkaart?
Dan is het aanvragen van een omgevingsvergunning verplicht en
moeten er zwaarwegende argumenten aangedragen worden om
de vergunning te krijgen, bijvoorbeeld in verband met risico’s
voor de veiligheid, schade, gezondheid boom of maatschappelijk
belang. Dit geldt ook voor particuliere eigenaren van waardevolle bomen. Het kappen of (zwaar) beschadigen van een waardevolle boom zonder
omgevingsvergunning is illegaal en daar zal dan ook een boete
en/of herplantplicht op volgen.
Wandelen/fietsen langs waardevolle bomen
Om de waardevolle bomen in de gemeente nog meer in het
zonnetje te zetten, is er ook een speciale Waardevolle Bomenroute gemaakt. Deze is nu in concept klaar en digitaal te bekijken. Reacties hierop zijn welkom. Die route zal de komende tijd
nog verder uitgewerkt en uitgebreid worden, zodat deze ook
echt als wandeling of fietsroute gebruikt kan worden. Iedereen
kan dan vanaf half juni een wandeling of fietsrondje maken langs
verschillende waardevolle bomen in de gemeente, waarbij ze
uitleg krijgen over die bomen.
De concept bomenroute is ook te vinden via drimmelen.nl/
waardevolle-bomenkaart.
Hoe verder?
Tijdens de opinieronde van 8 april 2021 is de bomenkaart behandeld door de gemeenteraad. Na de opinieronde wordt de
bomenkaart indien nodig wat aangepast, daarna vastgesteld
door het college en in gebruik genomen. De particuliere eigenaren van waardevolle bomen worden geïnformeerd en eventuele

bezwaren worden afgehandeld. Op basis van de beoordeling van
nakomende reacties actualiseert de gemeente de kaart in het
najaar. Daarna volgt elke 5 jaar een actualisatie van de Waardevolle bomenkaart. De bomenroute zal vanaf 14 juni 2021 voor
iedereen beschikbaar zijn. Bij ingrijpende aanpassingen voor wat
betreft gemeentelijke bomen die niet op de kaart staan, zal de
gemeente dit in overleg met de directe omgeving doen.

HUUR 4e KWARTAAL 100 PROCENT
KWIJTGESCHOLDEN
voor clubs en verenigingen

De gemeente Drimmelen scheldt de huurkosten van het laatste
kwartaal van 2020 kwijt aan sport-, cultuur- en welzijnsverenigingen. Het gaat om de huur die de verenigingen betaalden voor
sportaccommodaties en ruimtes in gemeentelijke accommodaties, maar die ze niet of nauwelijks konden gebruiken vanwege
de coronamaatregelen. De gemeente vult de tegemoetkoming
van het rijk hiervoor aan tot 100% voor sportclubs en verbreedt de regeling voor de andere verenigingen. Deze regeling
geldt ook voor verenigingen die gebruik maken van Den Domp
en de Rietgors in Lage Zwaluwe.
Huurcompensatie
“We kunnen moeilijk
inschatten om hoeveel
geld het precies gaat,”
zegt wethouder Harry Bakker (financiën).
“We weten wel dat
het veel geld is voor
de clubs en verenigingen. Het rijk vergoedt

Rondom de Toren 2021

voor een aantal verenigingen slechts 45% van de kosten, wij
vullen nu de rest aan en doen dit ook voor andere verenigingen. Vooralsnog gaan we uit voor een totaal van € 22.500 aan
niet-gecompenseerde kosten.” “Ik ben erg blij dat we de cultuuren welzijnsverenigingen hiermee ook tegemoet kunnen komen,”
vult wethouder Lieke Schuitmaker (welzijn) aan. “Dat de activiteiten op een laag pitje staan is al een bittere pil, gelukkig kunnen
we ze hiermee financieel tegemoet komen zodat ze straks goed
uit de startblokken kunnen komen als het weer kan.”
Aanvullende regelingen
De gemeente legt contact met de exploitanten van de gemeentelijke maatschappelijke accommodaties en de buitensportverenigingen om uitvoering te geven aan de regeling. Er wordt ook
gewerkt aan aanvullende regelingen voor de sport, cultuur en
welzijnsverenigingen voor het eerste en mogelijk een gedeelte
van tweede kwartaal van 2021. De gemeente is hiervoor nog in
afwachting van verdere berichtgeving van het rijk.

DRIMMELEN ZOEKT NIEUWE
GEMEENTESECRETARIS
De gemeente Drimmelen zoekt een ‘leider met natuurlijk gezag, scherpte en daadkracht in een organisatie die zich blijft
ontwikkelen in een veranderende samenleving.’ Dat staat in de
profielschets voor de nieuwe gemeentesecretaris, waarvoor de
werving is gestart.
In de steigers
Burgemeester Gert de Kok: “De vertrekkende gemeentesecretaris heeft een flinke aanzet gedaan voor de doorontwikkeling
van de organisatie. Nu die in de steigers staat, blijkt dat ze zichzelf niet de juiste persoon vindt om dit ook daadwerkelijk door
te zetten in onze gemeente. Ze heeft daarom de keuze gemaakt
om terug te treden.”
Goede start
De
gemeentesecretaris
maakt deel uit van het
college en is de eerste adviseur van burgemeester
en wethouders en tegelijkertijd de manager van
de gemeentelijke organisatie. “We gaan de werving
breed opzetten om de
beste persoon voor de klus te vinden,” stelt de burgemeester.
Het is de bedoeling dat de nieuwe gemeentesecretaris aan het
eind van de zomer in dienst treedt. “Hopelijk kunnen we dan
weer wat meer op het gemeentehuis werken dan nu het geval
is, dat zou helpen bij een goede start.”
Directe link naar de vacature: Gemeentesecretaris (werkeninwestbrabant.nl).

GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Kent u iemand die een lintje verdient?
Ieder jaar is er de zogenaamde lintjesregen. Een
lintje is een koninklijke onderscheiding voor iemand die bijzonder verdienstelijk is geweest voor
de samenleving. Kent u iemand die volgens u een
lintje verdient? En woont diegene in de gemeente
Drimmelen? Stelt deze persoon deze waardering
op prijs? Dan kunt u die persoon voordragen bij
de gemeente. Doe dit voor 1 juli via onze website
https://drimmelen.nl/koninklijke-onderscheiding.
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BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Munnikenhof 15 (4844 PK) (W-2021-0214): Het
plaatsen van tijdelijke woonunits. Ingekomen d.d. 30-03-2021.
Terheijden, terrein achter Bredeweg 2, langs de A16 (4844 PZ)
(W-2021-0215): Het aanleggen van Windpark A16 knooppunt
Zonzeel. Ingekomen d.d. 30-03-2021.
Terheijden, terrein in verlengde van Hoge Vaartkant (10) (4844
PT) (W-2021-0235): Het aanleggen van een natuurtuin met
schuilruimte. Ingekomen d.d. 05-04-2021.
Terheijden, Raadhuisstraat 28 (4844 AD) (W-2021-0237): Het
bouwen van een schuur. Ingekomen d.d. 06-04-2021.
Terheijden, Raadhuisstraat 28 (4844 RC) (W-2021-0245): Het
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ingekomen d.d. 0704-2021.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Bredaseweg 2 (4844 CL) (W-2021-0174): Het kappen van 3 populieren i.v.m. gevaarzetting waarvan 1 reeds met
noodkap. Herplantplicht van ten minste 3 bomen. Besluitdatum:
31-03-2021.
Wagenberg, Hofstad 3 (4845 EL) (W-2021-0168): Het kappen
van 4 bomen t.b.v. realisatie garage met herplantplicht van ten
minste 4 bomen en het verplaatsen van de inrit. Besluitdatum:
30-03-2021.
Terheijden, Gruythof 1-21 (oneven) en 2-8 (even) (4844 SE) (W2020-1041): Het oprichten van 15 woningen en het kappen van
112 bomen met herplantplicht van 5 bomen en 1.050 m2 bosplantsoen. Besluitdatum: 26-03-2021.
Terheijden, Vierhoven 82 (4844 VD) (W-2021-0190): Het bouwen van een garage/berging. Besluitdatum: 07-04-2021.
Verlengingsbesluit
Terheijden, Baroniestraat 35 G NST (4844 CZ) (W-2021-0059):
Het herbouwen van 8 verzakte garageboxen.
Besluitdatum: 07-04-2021.
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 verlengingsbesluiten. Dat kan pas nadat er op de aanvragen is beslist.
Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure (Herstelbesluit)
Terheijden, gebied tussen Bergen en Nieuwe Bredasebaan (4844
EM) (W-2018-0499): De vergunning voor het afwijken van het
bestemmingsplan Buitengebied, ten behoeve van de bouw en
aanleg van een zonnepark met landschappelijke inpassing aan De
Bergen in Terheijden. Besluitdatum: 06-04-2021.
Wagenberg, Nieuwstraat (4845 CH) (W-2018-0435): De weigering voor het afwijken regels bestemmingsplan, het bouwen
van een zonnepark en het gebruik waterstaatswerk of beschermingszone. Besluitdatum: 06-04-2021.
Bovenstaande beschikkingen (aanvraag, beschikking en de bijbehorende stukken) zijn tot en met 21 mei 2021 in te zien bij de
gemeente Drimmelen.
DORPSGERICHT WERKEN
Dorpsgericht werken gaat
om het bevorderen van
leefbaarheid,
veiligheid
en sociale betrokkenheid.
Hiervoor werkt de coördinator dorpsgericht werken samen
met bewoners, woningcorporaties, politie en straathoekwerker.
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.
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Spelletjes spelen op je computer, alleen of samen met anderen
De werkgroep ‘Eenzaamheid Drimmelen’ heeft een enquête gehouden naar
de behoeften van mensen die zich (wel
eens) eenzaam voelen. Uit dit onderzoekje bleek dat mensen het prettig vinden
om meer contacten te hebben. Zij gaven
aan dat ze bijvoorbeeld via de computer
samen of alleen online spelletjes willen
spelen.

De werkgroep heeft de mogelijkheden
hiervoor in kaart gebracht en wil die
graag met jullie delen.
- Een overzicht van spelletjes is te vinden
op www.theek5.nl/spellen en www.seniorweb.nl/onderwerp/spellen.
- Een aantal mensen speelt via SIL (Samen
is Leuker) met elkaar al gezellig Wordfeud. Je kunt hier bij aansluiten door een
mail te sturen naar sil@swodrimmelen.nl.
- Je kunt ook op de website van Theek 5
zoeken via de zoekfunctie ‘online spellen’
of ‘senioren spellen’.
Voor hulp en vragen vind je via dezelfde
link van Theek 5 een gratis telefoonnummer.
Voor hulp bij de computer kun je terecht
bij Seniorweb Terheijden via seniorwebterheijden@gmail.com.
Veel speelplezier, namens de werkgroep
Eenzaamheid Drimmelen

ten. Zo zijn de 55+ groepen samen gaan
fietsen en heeft de aerobic groep online
les gehad. Met de jeugdgroepen hebben
we 5 weken kunnen sporten bij Outdoor
PACT, dat was een hele fijne samenwerking. Nu sporten we op een privéterrein
aan de Voorstraat. Door de storm was de
tent weggewaaid, maar binnen no time
was er een nieuwe oplossing gevonden
en bewaren we onze materialen nu in
een container die beschikbaar is gesteld.
Mooi dat we dit in coronatijd gezamenlijk
bereikt hebben!
Persoonlijk geluk met en voor onze
inwoners:
Maar ook persoonlijk doet het je iets om
even op stil gezet te worden. Je gaat nadenken wat echt belangrijk is in het leven.
Waar word je nu echt gelukkig van? Natuurlijk van familie- en vriendencontacten, maar een prettige omgeving is ook
erg belangrijk.
Van diverse dingen kan ik blij en gelukkig worden, zoals de kinderen die spelen
in de fontein op het Molenplein in Made,
de knopjes die uitkomen bij het (B)oerburgerbos en de nieuwe beweegroute in
Terheijden.
Initiatieven als project eenzaamheid, de
wandelchallenge en online concerten
brengen mensen samen en ze worden
daar gelukkig van.
Dat is waar Lijst Harry Bakker voor staat:
Lokale initiatieven ondersteunen, het verenigingsleven sterk houden, de dorpen
levendig en de natuur groen. Zo proberen we iedereen een beetje gelukkiger te
maken in onze prachtige gemeente.

IETS VERDER VAN....
NASSAUDAG BREDA 2021
GAAT DIGITAAL!

De Nassaudag Breda gaat dit jaar door.
Door COVID-19 helemaal digitaal. De
Stichting Breda Nassaustad trakteert de
bezoekers daarom op een eigentijdse
versie van de Nassaugeschiedenis in Breda en omstreken. De voor de geschiedenis van Breda belangrijke graaf Hendrik III
van Nassau (1483-1538) stond in zijn tijd
ook al open voor nieuwe ideeën.
De stichting heeft drie fietsroutes en vier
wandelroutes in het Nassaugebied in de
aanbieding. De routes zijn voorafgaand
aan de Nassaudag te downloaden en op
diverse locaties zijn folders met de routes
gratis verkrijgbaar. Op de website blijven
de routes na de Nassaudag langere tijd
beschikbaar.
Natuurlijk hoopt en verwacht de organisatie de Nassaudag in 2022 ook weer
in Breda te laten plaatsvinden, waarbij je
nog dichter bij het Bredase leven van de
Nassaus kunt komen.
De Nassaudag wordt traditioneel gehouden op Tweede Pinksterdag en dat is dit
jaar op maandag 24 mei.

OP HET NIPPERTJE
POSITIEVE ONTWIKKELINGEN IN DEZE
MOEILIJKE TIJDEN!

Je leest vaak wat de negatieve gevolgen zijn
van deze pandemie. Maar ondanks alle ellende zijn er ook mooie dingen ontstaan.
Activiteiten:
Als ik naar mezelf kijk vond ik het leuk
om mijn kinderen les te geven. Ik heb nu
meer zicht op hoe ze leren en wat ze allemaal doen op school.
Ook heb ik mijn buurt in deze coronaperiode beter leren kennen, alle speeltuinen
van Made bezocht en veel meer met de
fiets op pad geweest.
Vanuit mijn positie als voorzitter van SV
De Zwaluwen hebben we steeds gezocht
naar creatieve mogelijkheden om ondanks de maatregelen te kunnen spor-

Lentefoto van Diana de Jager

Als je me voorbij ziet rijden op de oranje
fiets, spreek me dan aan om te vertellen
waar u gelukkig van zou worden in onze
gemeente, wie weet wat er mogelijk is!
Bianca Segeren, burgerlid Lijst Harry Bakker

Rondom de Toren wordt bezorgd
op woensdag of donderdag.
Geen RdT in uw brievenbus?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of weekbladen@spotta.nl
of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer
vermelden.
-----------------------------Uw post it gratis in
Rondom de Toren?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

Anita Dudok maakt heel veel
en heel mooie foto’s tijdens
haar wandelingen.
Wij genieten mee!

