
5En toen gebeurcde... 9Nieuwe kinderhoek 9Focus on Education

Tweewekelijks informatiemagazine - jaargang 45 nummer 1075 - 26 januari 2022 - oplage: 3650 stuks

11Foto van de maand



2 jaargang 45 nummer 1075
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Terheijden en Wagenberg huis-aan-huis bezorgd.
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GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 424 024
Pastorale zorg   06 - 514 900 11
Bloedafname Terheijden  Schepenhof Fysio 
    Schepenhof 21 Terheijden
    maandag-woensdag-vrijdag,  
                8.00-10.00 uur, op afspraak
Apotheek Terheijden  076 - 593 4300
Service apotheek Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    na contact apotheek Made
    ma. - vr. 8.45 - 10 u
Surplus Welzijn Terheijden  Raadhuisstraat 2c
    www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk  076 - 502 7788
Sociaal Raadslieden Werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. & do. 9.30 - 11 u
 contact   srw.drimmelen@surplus.nl 
Schuldhulpverlening  076 - 502 7788
Juridisch spreekuur Terheijden 1e en 3e ma. 17 - 18 u
    Raadhuisstraat 2c
SWO    0162 - 451 894
POLITIE
Algemeen nummer  112
Politie Zeeland/West-Brabant 0900 - 8844
    www.politie.nl
Wijkagenten   L. Brooimans & D. Sjardijn
GEMEENTE INFORMATIE Park 1 Made T. 14 0162
    www.drimmelen.nl
WMO-loket   ma. - vr. 9 - 12.30 u
    gemeente@drimmelen.nl
Milieustraat Terheijden  076 - 593 4795
 openingstijden  ma. - vr. 13 - 16 u,  za 10 - 15 u
Ophalen afval    Terheijden groen: 02/02, grijs: 23/02
          Wagenberg groen: 04/02, grijs: 25/02
Ophalen oud papier  12/02
Ophalen plastic           Terheijden   02/02  Wagenberg 04/02
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. en vr.. 14.30 - 17 .00 u,   
    wo. 12.30 - 17.00  u
Woonvizier   0162 - 679 800

VVD DRIMMELEN BLIJ MET AUTOVRIJ 
DORPSPLEIN

Terheijden nog mooier en bruisen-
der met levendig Dorpsplein
“Hoe mooi is ons Traaie!”. Dit denken wij, 
leden van VVD Drimmelen uit Terheijden,
maar vaak genoeg. Terheijden is een 
prachtig dorp, met veel cultuurhistorie. 

Zo zijn er vier Rijksmonumenten in onze woonplaats te vinden 
(de Kleine Schans, de Molen, het Witte Kerkje en de Antonius 
Abtkerk). Naast al deze bijzondere bouwwerken heeft Terheij-
den nog meer te bieden: de unieke Terheijdense Binnenpolder 
met de Eendenkooi, de Linies van de Munnikenhof, een pittoresk 
haventje en we kunnen nog wel even doorgaan. Het Traais volks-
lied begint dus niet voor niets met de woorden waarmee we dit 
stukje begonnen. Binnenkort wordt Terheijden nóg een beetje 
mooier, wanneer het Dorpsplein autovrij is. Dit is iets waar we 
ons met  VVD Drimmelen voor hebben ingezet.
Verkiezingsbelofte ingelost
In het vorige verkiezingsprogramma hebben we opgenomen dat 
Terheijden een mooi centrum verdient, met een verkeersvrij 
Dorpsplein waar het goed toeven is. Op initiatief van VVD 
Drimmelen heeft de gemeenteraad in 2018 dan ook een motie 
aangenomen om het Dorpsplein autovrij te maken. Op deze 
manier kan iedereen genieten van het mooie centrum van ons 
dorp.

POLITIEK

RONDOM DE  TOREN
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Extra parkeerplekken in de buurt en Kiss & Ride bij het 
verzorgingstehuis
De uitvoering is nu zover. Dit heeft even geduurd omdat in de 
omgeving eerst extra parkeerplaatsen gerealiseerd moesten 
worden. Op deze manier blijft het centrum van Terheijden 
namelijk ook met de auto goed bereikbaar. Ook aan woonzorg-
centrum Antonius Abt is natuurlijk gedacht. Er komt daar een 
‘Kiss & Ride’ zodat de bewoners voor de deur opgehaald en 
afgezet kunnen worden. Personeel en bezoekers kunnen in de 
parkeergarage of de verdere omgeving parkeren. 
De bewoners van het verzorgingstehuis krijgen dus een gezellig 
plein voor de deur,  waar ze op uit kunnen kijken en op een bank-
je kunnen zitten zonder tegen auto’s aan te kijken. Ook komt 
er een waterfontein waar kinderen kunnen spelen. Het terras 
aan het Dorpsplein maakt de plek af. We zijn blij dat we een au-
tovrij Dorpsplein voor het dorp voor elkaar hebben gekregen. 
Zo maken we Terheijden steeds nóg een stukje mooier.
Voelt u zich ook Thuis in Terheijden en zien we u komende 
zomer op het Dorpsplein? 
Mario Ruis,  Wouter van Bekhoven, Petra Kimmel, 
VVD Drimmelen

WERKZAAMHEDEN IN DE OPENBARE 
RUIMTE

Lijst Harry Bakker is trots op de vele werkzaamheden die de 
afgelopen 4 jaar uitgevoerd zijn in de openbare ruimte en kijkt 
vooruit!
Drimmelenseweg / Sluizeweg
Op 7 november 2019 is op initiatief van de Lijst Harry Bakker 
een amendement ingediend om de Drimmelenseweg en 
Sluizeweg veiliger te maken.  Na de benodigde voorbereidingstijd 
en vertraging door leverproblemen bouwmaterialen starten de 

werkzaamheden aan de Drimmelenseweg/Sluizeweg op maandag 
31 januari a.s.  De voortgang en planning van de werkzaamheden 
is te volgen in de bouwapp of via https://drimmelen.nl/overzicht-
projecten-en-werkzaamheden-de-openbare-ruimte. 
Nieuwe wensen verkiezingsprogramma LHB
Lijst Harry Bakker heeft met de verkiezingen van maart 2022 
in zicht een aantal nieuwe wensen in het verkiezingsprogramma 
staan.  In alfabetische volgorde een kleine opsomming:
Drimmelen dorp 20 nieuwe woningen
De Batterij verkeersveiliger maken voor fietsers en voetgan-
gers. Het aanleggen van een Beverplein in de nieuwe jachthaven. 
Hooge Zwaluwe 50 nieuwe woningen
Een bypass in de vorm van een tractorenpad Zoutendijk om het 
bewoonde deel van de Zoutendijk te ontlasten van zwaar land-
bouw- en wegenbouwverkeer.  Het aanleggen van een kunstgras 
trapveldje voor de jeugd.
Lage Zwaluwe 100 nieuwe woningen
De Gaete en  Loonsedijk voorzien van nieuwe geluidsreduce-
rende bestrating.  Behoud van de sporthal voor het dorp.
Made 300 nieuwe woningen
Het realiseren sociaal cultureel dorpshart met nieuw cultureel 
centrum in de Bernarduskerk en het Gaymansplantsoen omvor-
men tot een groter Gaymanspark.
Het verkeersveilig maken van de  kruising Van Gilslaan/Gerani-
umstraat/Zuideindsestraat en de kruising Godfried Schalcken-
straat/Haasdijk/Van den Houtstraat d.m.v. een rotonde of ande-
re verkeerstechnische oplossing.

Terheijden 200 nieuwe woningen
Fietsoversteekplaats Bredaseweg veiliger maken. De Zeggelaan 
verkeersveilig maken met veel groen in de omgeving.
Wagenberg 100 nieuwe woningen
Een facelift voor het Van den Elsenplein met o.a. een fontein. 

Ton de Bok op de Drimmelenseweg waar 31 januari a.s. de werkzaamheden starten.
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Verkeersveilig maken van de Onderdijk en Wagenstraat. 
Zoals u ziet heeft de Lijst Harry Bakker net als in de 
huidige coalitieperiode nog volop ambitie.
Wij hopen, zoals de voorgaande verkiezingen, uw 
vertrouwen weer te mogen krijgen om de grootste 
partij van de gemeente Drimmelen te blijven.
Indien u ons als lokale partij financieel wil ondersteunen, dan 
kan dat al vanaf € 15,- per jaar.
Ton de Bok, raadslid

DIT ZIJN DE KANDIDATEN  VAN GROEN 
DRIMMELEN (VP/D66) 

16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen! Wie 
zijn de kandidaten van Groen Drimmelen(VP/D66)?
Tim Eestermans, nummer 6.
Hoi, ik ben Tim Eestermans (34 jaar) uit Lage Zwaluwe. Sinds 
eind 2019 ben ik raadslid voor Groen Drimmelen (VP/D66).
In de gemeenteraad heb ik onder andere het woord gevoerd 
over de Biesbosch, het Bever-
pad en het E-veld.
In het dagelijks leven ben ik 
werkzaam als ecoloog. Het 
leuke vind ik het werken op 
uiteenlopende locaties, van de 
Randstad tot Zuid-Limburg. En 
met diverse soortgroepen, van 
amfibieën tot zoogdieren. Bu-
reauwerk hoort er ook bij, meestal in het kader van de Wet na-
tuurbescherming.  Voordat ik in de ecologie aan de slag ging heb 
ik 12 jaar gewerkt voor rondvaartbedrijf Zilvermeeuw in Drim-
melen. Ik ken de Biesbosch dus als natuur- en recreatiegebied. In 
de wintermaanden help ik met vogeltellingen in de Noordwaard.
Sinds 2014 ben ik secretaris en bestuurslid bij de agrarische 
natuurvereniging. Boeren en vrijwilligers werken samen aan het 
herstel van de biodiversiteit en natuurbeleving in het agrarisch 
gebied. Bijvoorbeeld met het inzaaien van kruidenmengsels langs 
akkers. En ik houd me er vooral bezig met de weidevogelbe-
scherming, met hulp van Brabants Landschap, boeren en vrij-
willigers. Natuur en landbouw zijn erg verschillend, maar vullen 
elkaar ook aan. Zo is een deel van de mooiste natuur in Neder-
land ooit ontstaan door kleinschalig boeren. 
Normaal gesproken bezoek ik graag de horeca, speel ik mee in 
een dartteam en help ik de Carnavalsstichting met het organise-
ren van de sauwelavond. Het sociale leven vind ik erg belangrijk 
als uitlaatklep en dat is nu toch een groot gemis.

STA JIJ ER ACHTER? STEM ER VÓÓR!
Dubbelklik op de weekblik

Idee? In onze bus ermee! Ze staan verspreid door onze ge-
meente, op wisselende plaatsen (zie foto).
Al 50 jaar in Lage Zwaluwe (ja ja, vorige week, nog gefeliciteerd!) 
en betrokken bij de lokale politiek:  Regina  Visseren. Zij vindt 
dat de gemeente Drimmelen alle dorpen gelijkwaardig moet be-
handelen, een kernstandpunt van SAMEN Drimmelen. De me-
ning van alle inwoners moet leidraad zijn voor de politiek. We 
willen rekening houden met iedereen! En laten we proberen om 
de lokale ondernemers te steunen. Zij moeten ook die steun 
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voelen van iedereen. Regina 
wil graag meedenken met het 
gemeentebeleid op het gebied 
van o.a. jeugd, ouderen en die-
renwelzijn.
En wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst: Danny, de zoon van 
Regina, trekt met zijn moeder 
ten strijde. Ook hij is lid van 
SAMEN en staat met zijn 18 
jaar op de kieslijst. Natuurlijk 
is Danny het met zijn moeder 
eens, maar hij wil graag extra 
zijn leeftijdgenoten vertegen-
woordigen. Hij wil meedenken 

over de voorzieningen voor jongeren in de dorpen,  het vervoer 
naar en van school,  de activiteiten voor jongeren. 
Zoals SAMEN Drimmelen zegt: Laat jongeren zelf meebepalen 
wat ze nodig hebben. Geef ze een stem! Een jeugdloket bij de 
gemeente is een grote wens van Danny. Hier zouden zij terecht 
kunnen met allerhande vragen. En wat zou het mooi zijn als er 
een jeugd-boa zou zijn, iemand die gespecialiseerd is in contac-
ten met jeugdgroeperingen. 
Jongeren, sluit je bij Danny aan!

DUBBELKLIK OP DE  WEEKBLIK
Sta jij er achter? Stem er vóór!

‘Aandacht voor de natuur’, een partijprogrammapunt van SA-
MEN Drimmelen.  ‘Samen wonen we op de aarde, Samen moe-
ten we er zuinig op zijn’. Dit hoorden we zaterdag, toen we 
onze kerstboom gingen planten bij de kinderboomkwekerij in 
de Zandstraat, Hooge Zwaluwe/Made.  En daar staat SAMEN 
natuurlijk helemaal achter.
Anouk van Lochem, ja, die van de plantenbieb in de Antwerpse-
straat in Made, is de drijvende kracht van de kerstbomenactie. 
Ze werkt hiermee aan het behoud en de uitbreiding van de 
natuur.  Een speerpunt van ons is:  Haal je een boom om,  dan 
moet je er twee voor terugplaatsen! 
De gemeente Drimmelen heeft verschillende mooie stukjes na-
tuurgebied. Zo kennen we in Made de Liniehof, een uniek his-
torisch stukje duin van vroeger.  Op de werkdag van de Madese 
Natuurvrienden wandelden Lara en Dax met hun oma door het 
park. Lara vroeg zich af waarom er bomen omgezaagd werden. 
Het weghalen van dood hout en het mogelijk maken van lagere 
begroeiing begreep ze direct.  Dit meisje van 8 jaar was al be-
wust bezig met de natuur. En dat wil SAMEN Drimmelen bij zo 
veel mogelijk mensen bereiken. Schoolklassen zijn welkom bij 
de Madese Natuurvrienden! Dit is een van de speerpunten van 
onze partij. 
Voor de eerste keer gaan we 16 maart aan de gemeenteraads-
verkiezingen meedoen. Tenminste….. als dit mag: Om mee te 
mogen doen moeten er minstens 25 mensen van 18 jaar of ou-
der zijn die hun handtekening willen zetten als ondersteuners 
van de nieuwe partij. Op 20 januari kon iedereen dit komen 
doen, natuurlijk met de nodige corona-afstand.  

Je ziet vanaf deze week ook enkele SAMEN gekleurde fietsen 
in alle dorpen staan. Hierop staat de oproep ‘Spring maar ach-
terop’, ofwel: doe met ons mee, volg www.samendrimmelen.nl. 
Ook zijn de ideeënbussen weer geplaatst: Kom maar op met 
jullie ideeën!

DRUMBAND  OVU 1959-1972 (3)
Verteld door Gerda Damen

Het was een gezellige tijd. Eenmaal in de week repeteerden we 
in Plexat en de shows deden we buiten op de vroegere speel-
plaats van de kleuterschool.  Daar kwamen dan ook wel mensen 
naar kijken.  Er waren vele gezinnen waarvan soms wel drie of 
vier kinderen lid waren van OVU,  zelfs gezinnen vanuit Terheij-
den waren erbij. 
Met Koninginnedag gaven we op het Van den Elsenplein, ‘s avonds 
als het donker was en de lichten aan waren, een show. Rondom 
het veld was het héél druk met mensen om naar ons optreden 
te komen kijken. Met trots kan ik wel zeggen dat het mooie 
optredens waren. 

Ook deden we mee aan het dauwtrappen.  Als Sinterklaas kwam 
liepen we mee door de straten. Was iemand 25, 50 of 60 jaar 
getrouwd, dan kregen ze een serenade. Na afloop kregen we 
altijd een consumptie bij Nicortiny (nu Bij Bas).
Regelmatig gingen we met de bus naar België. Daar liepen we 
door de straten en gaven tussendoor shows. Er waren vele an-
dere drumbands die daar meeliepen. Daaruit werden de besten 
met een prijs beloond. Daar was het ook altijd druk met men-
sen langs de weg om te juichen en aan te moedigen; dat was zó 
leuk. Na afloop verkleedden we ons gezamenlijk in een grote 

EN  TOEN GEBEURDE.......

 Onze ideeënbus voor jullie voorstellen!
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zaal,  dat was toen heel gewoon.
De bierfeesten waren ook héél gezellig. In een grote hal werd 
bier geschonken in grote pullen en je kon dansen op orgelmu-
ziek.

Onderweg naar huis legden we nog even aan in een café, net 
nog in België. Daar kregen we nog enkele consumpties en kon 
er ook op orgelmuziek gedanst worden.
We hebben één keer op een eenzame lange dijkweg met een 
kapotte bus gestaan. En dat heeft wel een tijdje geduurd voor er 
een andere bus kwam,  waar we in konden overstappen om naar 
huis te gaan. Ondanks de wachttijd vermaakten we ons prima.
In onze kolbakken zat meestal wel een versnapering. Dit was 
afkomstig van consumpties, die we na een optreden hadden ge-
kregen. Meestal waren dat repen chocolade of chips. Die wer-
den onderweg gegeten of op de terugweg naar huis.  Wat nog 
over was dat werd thuis verdeeld.  Blij dat we iets terug konden 
doen, omdat pa en ma er altijd weer voor zorgden dat onze 
pakken netjes schoon waren als we moesten uitrukken. Laarzen 
gepoetst, trommel of trompet glom weer. 

Ja, aan de drumband heb ik net als ieder ander lid veel plezier 
gehad.  Jammer dat het plotseling stopte, want we hadden een 
goede drumband.

SPRAAKVERMAAK ONLINE
met o.a. Jort Kelder,  Paul Frissen en Elske Doets

Spraakmakende gasten weten ook in bij-
zondere tijden de weg naar Terheijden te 
vinden. Zondag 6 februari  (deze keer 
dus op de eerste zondag van de maand) 
ontvangen we in De Gouden Leeuw o.a. 
Jort Kelder, Paul Frissen en Elske Doets. 
We starten al om 13.30 uur met de 
live-uitzending, inloggen kan vanaf 13.00 

uur.
Streepjesoverhemden
Jort Kelder (foto Tom Cornelissen) is 
o.a. televisiepresentator bij Op1 en 
werkte eerder bij Net5, Talpa, KRO, 
AVRO en VPRO. Hij is befaamd om 
zijn streepjesoverhemden, bretels en 
maatpakken, mogelijk nog meer om zijn 
uitgesproken standpunten en scherpe 
uitspraken. Hiermee weet hij met re-
gelmaat het nieuws te halen. En verder: 
Kelder is een vrindje van Mark Rutte.
Verzorgingsstaat
Paul Frissen (foto NSOB) is decaan en bestuursvoorzitter van 
de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag 

UITGAAN



7Rondom de Toren 2022

en tevens hoogleraar Bestuurs-
kunde aan Tilburg University. 
Hij doceert, doet onderzoek 
en adviseert op het terrein 
van de bestuurskunde en de 
politieke filosofie. Ook is hij 
voorzitter van de raad van 
toezicht van Dichterbij, een in-
stelling voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Fris-
sen is kritisch over de huidige 
verzorgingsstaat. Hoe kan deze 
(in zijn ogen) het best georga-
niseerd worden? 

Zakenvrouw van het jaar
Elske Doets, eigenaar/directeur 
van Doets Reizen, was in 2017 
zakenvrouw van het jaar. Els-
ke Doets (foto Doets Reizen) 
richtte de Young Lady Business 
Academy op die jonge vrou-
wen (15-25 jaar) helpt meer 
zelfvertrouwen op te bouwen 
en scherpe keuzes te maken. Hoe staat de reiswereld er voor 
na bijna 2 jaar corona en wat zijn de perspectieven voor 2022?
Hoop Doet Leven

Twan van Meel van Albert Heijn, 
Gall & Gall en Etos Made (foto 
Tien Mureau) is als columnist te-
rug op het Spraakvermaakpodium. 
Mogelijk gaat zijn column over de 
monumentale molen die hij vorig 
jaar kocht en die naast zijn super-
markt ligt.  Wat gaat  Twan met 

molen ‘Hoop Doet Leven’ doen? 
Herman Fraanje en Anja van 
den Berg zorgen als ‘Duo Anja 
en Herman’ voor muzikale af-
wisseling. Herman is eigenaar 
van Fysiotherapie Chassé in 
Breda, waar hij diverse behan-
delconcepten samenbrengt. 
Anja is afslankcoach en voe-
dingsconsulent, schrijft kook-
boeken en etaleert op diverse 
sociale platforms haar kook-
kunsten.
Bieb-quiz
Politiek talent Tim Simons is fractievoorzitter voor de VVD in 
Drimmelen en zit op 6 februari als gastpresentator naast Dik 
van Beest.  We spelen de bieb-quiz met 2 bibliothecaressen van 
De Mayboom: Colinda Maas en Ellen de Wijs. Het kunstwerk 
van de maand is van Jolanda van der Kooij uit Lage Zwaluwe.
Mirjam ging auditie doen in Hilversum; hoe liep dat af?  En ook 
nu weer is het laatste (gezongen) woord aan Mix met het actu-
ele Spraakvermaakslotlied.
Livestream
Zondagmiddag 6 februari, Spraakvermaak editie 91. U kunt 
thuis via de livestream het programma volgen. Seizoenkaarthou-
ders krijgen op woensdag 2 februari per e-mail een unieke 
code om in te loggen. Niet-seizoenkaarthouders kunnen op de 
startpagina van www.spraakvermaak.nl onder een aparte knop 
ook een code aanschaffen (€ 5,50 per aflevering, te betalen via 
iDEAL) en krijgen daarna automatisch een link en uniek wacht-

woord per e-mail toegestuurd. Inloggen is al mogelijk vanaf 
13.00 uur, om 13.30 uur opent presentator Dik van Beest. Mix 
sluit rond 15.45 uur af met het actuele Spraakvermaakslotlied.

THEECONCERT  WITTE KERKJE 
VERPLAATST

In de vorige Rondom de  Toren hebben 
we gemeld dat we het concert van En-
semble Triptyque met ‘drie jonge talenten, 
verbonden door muziek’ op 16 januari 
niet tijdens een theeconcert zouden kun-
nen horen, omdat we verwachtten dat we 
daarvoor i.v.m. de beperkende maatrege-
len geen groen licht zouden krijgen. En 
het licht bleef inderdaad op rood staan.

Goed nieuws
We kunnen nu melden dat Sarah van der Lijke (fluit), Fama Ko-
ning (cello) en Merle van der Lijke (harp) bereid zijn om het 
concert te verzetten naar zondag 6 maart om 15.30 uur. 
En wellicht mogen we dan ook meer mensen als publiek toela-
ten. Het zou wel heel erg fijn zijn als er meer mensen van het 
mooie programma door dit prachtige ensemble zullen kunnen 
genieten.
Concert 20 februari 
De volgende keer komt er meer informatie over het eerstvol-
gende theeconcert door het Olga Vocal Ensemble, met vijf ge-
weldige zangers.
Locatie: Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, Terheijden. 
Entree: Losse toegang € 12,-.  Met abonnement € 10,-. 
Informatie
Per e-mail: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl. Telefonisch: 
076 5931177 (Agaath),  076 5934434 (Babs).
Website Theeconcerten: ConcertenWitteKerkje.com // Concer
tenWitteKerkje.com/concerten-2021-2022. 
Facebook: www.facebook.com/TheeconcertenTerheijden.

CARNAVAL;  WAT GAAN  WE  WEL DOEN?
Wai blikken veuruit

Na een aantal weken in lockdown heeft 
het kabinet in de laatste persconferentie 
wat versoepelingen aangekondigd. Voor 
sommigen (deels) goed nieuws, we gaan 
weer wat meer ‘open’. De onzekerheid 
voor de horeca en de cultuursector blijft 
nog even bestaan.
De onzekerheid én wetende dat ‘gezond 
carnaval vieren’ voorop staat,  maakt dat wij nu al kunnen laten 
weten dat een aantal grotere carnavalsactiviteiten niet doorgaat. 
Het gaat dan om activiteiten die we normaal gesproken organi-
seren in aanloop naar carnaval. Zeker is dat de kinderbingo, het 
sauwelweekend en het inschrijven voor de grote optocht helaas 
niet doorgaan.
Wel brengen we op zaterdag 19 februari de carnavals-
krant rond! We geven de krant bij iedereen persoonlijk af, huis 
aan huis. Houden zeker rekening met de 1,5 meter! Door de 
krant hopen we in ieder geval het carnavalsgevoel bij de mensen 
vast te houden voor later dit jaar óf volgend jaar! Dus hoor je 
zaterdag toch carnavalsmuziek? Dan zijn het de Schraansers met 
de mooiste krant van het jaar; de carnavalskrant! 
Carnaval 2022  vieren we in het weekend van 25, 26 en 27 fe-
bruari. Gezien het beperkte tempo waarmee de versoepelingen 
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worden uitgerold is de hoop op een echt Traais carnavalsfeest 
erg klein geworden. 
We willen duidelijkheid geven aan de optochtdeelnemers, groot 
en klein, jong en oud. Een optocht vraagt lange voorbereiding 
voor veel vrijwilligers. We kunnen niet anders dan zowel de 
grote optocht als de kinderoptocht in het carnavalsweek-
end van februari niet te laten plaatsvinden. We hebben onze 
trouwe optochtdeelnemers gevraagd of dit later in het jaar wel 
een optie is. Dat wordt vervolgd. 
Welke activiteiten wél doorgaan in het carnavalsweekend en 
in welke vorm moet nog blijken. Hiervoor houden wij de ont-
wikkelingen rondom de coronamaatregelen nauwlettend in de 
gaten. Op dit moment kunnen we in ieder geval laten weten 
dat er dit jaar sowieso op zaterdag een online evenement 
georganiseerd gaat worden. In samenwerking met de Gouwe en 
diverse mystery guests gaan we zorgen dat je thuis online een 
geweldige carnavalsmiddag én -avond kunt beleven! Dus zoek je 
vrienden op, nodig zoveel mogelijk mensen als toegestaan bij je 
uit en doe mee!
Op zondag gaan we voor alle families en verenigingen weder-
om diverse carnavalswandel- en puzzeltochten door het 
dorp organiseren. Zeker is ook dat Boer Klaos dit jaar weer 
over ons zal waken, de Oelewappers gaan ervoor zorgen dat hij 
in het carnavalsweekend op het Dorpsplein staat.  Afhankelijk 
van de dan geldende regels zoeken we elkaar wellicht wat meer 
fysiek op. 
De komende periode houden we de persconferenties, mogelijke 
versoepelingen of aanhoudende maatregelen goed in de gaten. 
We weten inmiddels dat we in Traaie snel kunnen schakelen en 
creatief kunnen zijn.  We willen onze nieuwe Prins(es) met een 
groots feest onthullen en hopen dat dit snel wél kan!  
We hebben het echte carnavalsfeest voor klein en groot, met 
elkaar in volle kroegen, met een DJ of kapelmuziek, verkleed én 
uitgedost, enorm gemist! Mogelijk kan dit wél later dit jaar in de 
maand mei of juni.  We blikken dus wat verder veuruit dan enkel 
eind februari en zijn inmiddels in gesprek met gemeente, horeca 
en vele anderen over een extra feestje later dit jaar! Houd onze 
socials in de gaten!  
De gezondheid van ons allemaal staat voorop; we willen veilig 
en met een goed gevoel carnaval vieren! Dat gaat zeker nog 
gebeuren! 
Met carnavaleske groet,  TCV De Schraansers

GELIJKE MONNIKEN, GELIJKE KAPPEN 

Kent u die uitdrukking?  Waarschijnlijk wel.
Het betekent dat gelijke mensen ook een gelijke of eerlijke be-
handeling verdienen. Dat is iets wat eigenlijk voor zich zou moe-
ten spreken, maar dat blijkt toch niet altijd het geval te zijn.
Ik neem u even een paar jaar mee terug in de tijd. We konden 
gaan en staan waar we wilden en Corona was nog gewoon een 
biertje.
En plotseling was daar het woord “glasvezel” in de gemeente. 
Campagnes werden gevoerd en zelfs nog verlengd om toch ie-
dereen maar aan deze wonderkabel te krijgen. En dat is, achteraf 
gezien, met het thuiswerken natuurlijk een heel goed idee. Ook 
met de toenemende vraag naar online diensten is glasvezel een 
uitkomst. Opvallend was wel dat het maar langzaam op gang 
kwam.
Er werd geprobeerd om met een hele hoop brieven, ambassa-
deurs, bewonersavonden en zelfs colporteurs zoveel mogelijk 

LEZERS IN DE PEN
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‘zieltjes’ te winnen en de percentages per kern te behalen.
Van de laatste categorie (de colporteur) heb ik er zelf ook een-
tje aan de deur gehad die ik er,  met behoorlijk wat moeite, van 
heb moeten overtuigen dat het voor onze situatie niet nood-
zakelijk was en dat de netwerkverbinding die er nu ligt, ruim-
schoots voldoet aan de eisen die wij als huishouden stellen.  Wij 
hoeven niet met 4 personen tegelijk 4 verschillende series te 
‘bingewatchen’ of online te gamen.
Eén van de argumenten die door deze persoon (en ook in de 
brieven) werd gebruikt was het volgende:  “Als u nu geen glasve-
zelabonnement neemt en er later pas voor kiest om een glasve-
zelaansluiting te nemen, moet u daar voor bijbetalen.” Ik geloof 
dat het om een bedrag van rond de € 1000,-  ging, maar ik kan 
me vergissen. 
En wat schetst nu mijn verbazing?
In weekblad ‘t Carillon van 19 januari 2022 staat bij het gemeen-
tenieuws het onderstaande item.

Hierin staat letterlijk dat in de kern Made IEDEREEN wordt 
aangesloten ook als men geen abonnement neemt. Er zijn 
GEEN kosten aan verbonden. In mijn ogen wil dat dus zeggen 
dat in Made iedereen een aansluiting IN huis krijgt.  Ook als 
men besluit om geen glasvezelabonnement te nemen.
Dat is niet de aanbieding die ik destijds gekregen heb. In Wagen-
berg zou er glasvezelkabel in de grond gestopt worden en als je 
een aansluiting wilde, dan moest je een abonnement afsluiten bij 
één van de vier(?) aanbieders. Vervolgens zou er dan een (gratis) 
aansluiting vanaf de hoofdlijn naar de woning gemaakt worden.
Net als elke andere Nederlander ben ik gevoelig voor dingen die 
gratis zijn,  maar als ik nu lees dat iedereen in Made zonder meer 
een aansluiting in de woning krijgt (tenzij men dat echt niet wil), 
vind ik dat er met 2 maten gemeten wordt. 
En dan rijst natuurlijk ook de volgende vraag:  Was deze actie 
voor Made noodzakelijk om het minimum percentage aanmel-
dingen te halen om zo de aanleg van glasvezel te rechtvaardigen?
Misschien zullen we het ooit online lezen...  al dan niet via een 
glasvezelaansluiting.
Pedro van Beers

NIEUWE KINDERHOEK BIJ S.V.  TERHEIJDEN

De vrijwilligers van S.V.  Terheijden zitten de laatste 
tijd niet stil.  Vorig seizoen werden de muren in de 
kantine geschilderd, de bar opgeknapt en de keuken 
opnieuw betegeld. 

Nu heeft de kantine van S.V.  Terheijden ook voor de kleinste 
bezoekers een leuke plek. Sjoerd Hop heeft een geweldige kin-
derhoek gemaakt die is gesponsord door Zwaluwe Bouw & 
Projectontwikkeling. De jeugd heeft de toekomst en in de kan-
tine ontvangt de voetbalvereniging ook graag de allerkleinsten. 
Door de leuke kinderhoek is er voor iedereen iets te doen op 
de velden en in de kantine van S.V.  Terheijden. 
Veel dank aan Sjoerd Hop en Zwaluwe Bouw voor de onder-
steuning van dit initiatief en we wensen alle kinderen veel speel- 
en voetbalplezier toe! 

STICHTING FOCUS ON EDUCATION IS 
NOG SPRINGLEVEND

U heeft enige tijd niets van ons gehoord 
en daarom willen wij u even bijpraten. On-
danks corona gaan onze activiteiten voor 
de onderwijsprojecten gewoon door. 
Zowel in India als in Congo zijn er, net 
als bij ons in Nederland, regelmatig 
lockdowns uitgevaardigd met als gevolg 

schoolsluitingen in het afgelopen jaar.
Focus on Education financiert in Sarnath in India opvang en on-
derwijs voor een groep van 20 meisjes in de leeftijd van 14 tot 
17 jaar,  allen afkomstig uit de armste Dalit-dorpen in India. Ze 
hadden tot voor kort  meer geluk dan 
hun leeftijdgenootjes want ze kregen tij-
dens de lockdown lessen van de zuster 
en leraren in het hostel. Helaas kwam 
er na enige tijd een einde aan omdat dit 
werd ontdekt door de autoriteiten die 
onze projectpartner sommeerden om 
de meisjes gelijk terug naar hun dorpen 
te sturen.  
Inmiddels zijn de scholen gelukkig weer 
open en kunnen de meisjes vanuit het 
hostel weer naar de nabijgelegen scholen en zijn de bijlessen 
in het hostel weer hervat. Ook een groep van 24 meisjes die 
met onze financiële steun een vervolgopleiding doen of een 
beroepsopleiding volgen waar-
onder de opleiding verpleging, 
heeft de studie weer hervat. 
Een aantal studenten is inmid-
dels geslaagd en werkt in ver-
schillende Indiase ziekenhuizen. 
Mooi om te vermelden is dat 
een aantal van hen ook werkt 
op de corona-afdelingen, waar-

VAN  ALLES  WAT
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onder Meena.  We zijn trots op hen.
Ook de scholen in Congo zijn weer herstart. We hebben via 

onze projectpartner gezorgd 
voor goede beschermings-
middelen, zoals mondkapjes 
en reinigingsgel om zo meer 
besmettingen te voorkomen.
We hebben vorig jaar ook 
een uitbreiding van een te 
kleine school in Rwanda ge-
financierd waar leerlingen 
slechts om toerbeurt naar 

school konden. Gelukkig zijn hier de problemen wat betreft co-
rona gering en kunnen de leerlingen meestentijds gewoon naar 
school.
Wilt u meer weten over onze projecten, dan kunt u ons volgen 
op onze FBsite www.facebook.com/stichtingfocusoneducation.
Wij danken onze donateurs voor hun financiële ondersteuning 
in de afgelopen jaren.  
Bestuur Stichting Focus on Education,  
Jacques en Marijke den Ridder.

SPREEKUUR  SENIORWEB  WEER OPEN

Met ingang van dinsdag 1 februari 2022 is het spreekuur in de 
Huiskamer d’n Hartel aan de Hoofdstraat 2 in Terheijden (voor-
malige pastorie), de ‘digitale vraagbaak’, weer geopend onder 
voorbehoud van verruiming van de RIVM coronaregels. Bij deze 

samenwerking tussen Surplus Welzijn en SeniorWeb Terheijden 
kan iedereen gratis - lid of geen lid van SeniorWeb - terecht 
met vragen over of problemen met de smartphone, QR-code, 
tablet, laptop / PC, e-reader, e-mailen of het omgaan met de 
digitale wereld / overheid (DigiD).  Vrijwilligers van SeniorWeb 
staan je tijdens dit spreekuur te woord en helpen je op weg. 
Neem gerust je apparatuur mee en vergeet de snoeren niet.  Je 
bent welkom iedere dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. Een 
afspraak maken is niet nodig. 
Opgemerkt wordt dat de dan geldende RIVM coronaregels van 
kracht zijn waaronder het dragen van een mondkapje bij bin-
nenkomst en de anderhalve meter afstand. 
Graag tot ziens en vriendelijke groet, Jan van Vliet, John Huij-
bregts en Jacques Raat (vrijwilligers SeniorWeb Terheijden).
Website:  www.seniorweb.nl/terheijden.  E-mail:  seniorwebter
heijden@gmail.com.  Telefoon: 06  22324517.

PLATFORM  SOCIALE  ZEKERHEID 
DRIMMELEN

Het Platform Sociale Ze-
kerheid Drimmelen is in het 
nieuwe jaar haar activiteiten 
weer gestart en wenst alle 
inwoners een veilig en soci-
aal 2022 toe.
Zij zal ook in 2022 mee gaan denken met het gemeentelijk be-
leid over zaken die de sociale zekerheid aangaan.
Tien jaar geleden is dit Platform ingesteld in het kader van de 
Burgerparticipatie.  Met het komen en gaan van verschillende 
leden is zij de gemeente en haar inwoners nog steeds van dienst 
met adviezen en informatie over de sociale zekerheid. Enkele 
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leden zijn vanaf 2012 actief.
Toch zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden voor het Platform. 
Nieuwe input, nieuwe ideeën en ervaringen zijn immers altijd 
welkom.
Wie weet kan onderstaande ook uw interesse wekken.
Het Platform Sociale Zekerheid vergadert 1 x per 6 weken op 
maandag van 15.00 tot 17.00 uur.  Daarnaast wordt er deel-
genomen aan werkgroepen en vraagt de totale tijdsinvestering 
ongeveer 8 uur per maand.
Hopelijk kunnen we in dit jaar weer fysiek bij elkaar komen om 
de agendapunten te bespreken nadat we in de coronaperiode 
slechts via de computer en telefonisch contact hebben gehad. 
Het afgelopen jaar heeft het PSZD zich ondanks de corona-
maatregelen actief ingezet om zaken betreffende werk en inko-
men en sociale zekerheid zo goed mogelijk te behandelen.
Het PSZD blijft het armoedebeleid, de bijstandsproblematiek 
en gemeentelijke schuldhulpverlening kritisch volgen. In 2019 
hebben we als platform uitgebreid input geleverd op dit beleids-
plan en we blijven aandacht vragen voor gezinnen met een laag 
inkomen en de financiële gevolgen van de Toeslagenaffaire en 
coronacrisis.
Er is een online-sessie  ‘Armoede’ gevolgd via de landelijke 
Koepel Adviesraden. Interessante aandachtspunten die wij als 
Platform kunnen opnemen zijn de verschillende vormen van 
armoede, het inzetten van sociaal professionals of ervarings-
deskundigen voor huisbezoek en het belang van de (digitale) 
bereikbaarheid van de overheid.
Ook is deelgenomen aan de online bijeenkomst waar het thema 
‘Toenemend wantrouwen van de (kwetsbare) burger t.o.v. de 
overheid’ aan bod kwam. Het belang van de onderwerpen en 
het verhaal erachter waar het misgaat, zijn een signaal voor een 
Platform. Het is belangrijk contact te houden met de burgers en 
een lokaal loket te organiseren voor hen die moeite hebben met 
digitaal verkeer. Het belang van de burger moet bij wetgeving al-
tijd voorop staan en de gemeente blijft verantwoordelijk voor 
de burger.  Bezuinigingen voor de Jeugdzorg zijn niet wenselijk. .
De ontwikkelingen van de Participatiewet veroorzaken in het 
gehele land veel frustraties. De gemiddelde Nederlandse burger 
wordt als vrijwilliger vaak verrast door de vele regels en eisen 
in de uitvoering door de plaatselijke overheid.
Het Platform SZ is met de gemeente nog in contact over gestel-
de vragen naar aanleiding van de menselijke maat van aantallen 
en de aanpak van terugvordering van uitkeringen en het opleg-
gen van boetes sinds de invoering van de Participatiewet. Zij 
wordt hierin gesteund door het bericht dat het kabinet voor het 
eerst strafmaatregelen in de sociale zekerheid versoepelt en min-
der streng wordt voor mensen met een uitkering. Ambtenaren 
mogen makkelijker een schuld kwijtschelden als die is ontstaan 
door een fout bij het aanvragen van een uitkering. Het blijkt dat 
er ruimte is om af te wijken van de PW en men gaat verkennen 
hoe wetgeving, beleid en uitvoering beter kunnen werken voor 
uitkeringsaanvragers en -ontvangers.
Het PSZD heeft vragen gesteld over de nieuwe Wet Inburgering 
per 1 januari 2022,  vragen betreffende verantwoordelijkheid 
opvang, onderwijs, huisvesting. Er zijn nog veel onduidelijkheden, 
ook over de financiering.
De huidige pilot “duale inburgering” loopt af en in totaal hebben 
46 mensen deelgenomen. Gemeenten gaan de zelfstandigheids-
route gericht op alfabetisering en zelfstandigheid en de reguliere 
inburgering zelf vormgeven d.m.v. maatwerk.  Ze kiezen geen 
groepsgewijze aanpak om zo meer naar de statushouders en de 
individuele behoefte te kijken.  
Leden die meedachten over het thema laaggeletterdheid in de 
gemeente hebben gezamenlijk besloten de werkgroep niet lan-

ger in stand te houden, er is weinig toe te voegen aan het be-
leid in Drimmelen die zelfs als gemeente een landelijke beloning 
heeft ontvangen voor hun werkwijze op dit thema. 
De werkgroep Jeugd heeft constructieve gesprekken gehad over 
de tussenrapportage lokaal Uitvoeringsplan Taskforce Jeugd. Er 
zijn veel zinvolle onderwerpen besproken. Er komt strenger 
toezicht op het PGB budget. Dit om misbruik te voorkomen 
en ter controle van de besteding. Gesignaleerd is dat, als een 
PGB budget na overlijden wegvalt, er soms geen vangnet is voor 
de nabestaande.  Er moet goede voorlichting gegeven worden, 
zodat men op de hoogte is van bestaande mogelijkheden. Bij Per 
Saldo, de belangenvereniging voor budgethouders, zal worden 
nagevraagd wat de mogelijkheden van pensioenregelingen zijn. 
Het Vrijwilligersevent op 10 december 2021 is wegens Covid 
maatregelen geannuleerd en is verzet naar het voorjaar van 
2022.
Interesse om ook deel te nemen aan het Platform SZD?  
Neem contact op met de voorzitter van het PSZD,  de heer B. 
Nauta via telefoonnummer 06 48936745 of emailadres bobnau
ta@ziggo.nl.

FOTO  VAN DE MAAND

Dit is de foto van de maand januari van fotoclub 
Dinasa.
Hij is gemaakt door Lisette Berkers.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualitei-
ten 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. 
Verkeersaanpassingen gemeente Drimmelen - deel 3

De gemeente Drimmelen 
krijgt jaarlijks, naast de vele 
geplande werkzaamheden, 
ook veel extra verzoeken 
om bepaalde verkeerssi-
tuaties aan te passen. Dit 
kunnen fysieke aanpassin-
gen zijn,  maar ook acties 

op het gebied van bewustwording.  In dit laatste deel informeert 
wethouder Jan-Willem Stoop u opnieuw over de meest recente 
maatregelen die in onze gemeente zijn getroffen.
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Over smaak valt…………….
In dit muziekprogramma ver-
tellen inwoners van onze ge-
meente over hun favoriete 
muziek. De presentatie wordt 
gedaan door Johan Marijnissen. 
Tijdens de uitzending worden 
ook muziekfragmenten ge-

toond.  In deze uitzending zijn we te gast bij Johan Merkx.
Herplanten kerstbomen
De Plantenbieb Made, de Amer-
kantOp en gemeente Drimme-
len organiseerden op 8 januari 
op de kinderboomkwekerij aan 
de Zandstraat in Hooge Zwa-
luwe een actie waarbij mensen 
hun kerstboom een tweede le-
ven konden geven. Daardoor was het mogelijk om hier je kerst-
boom met kluit te komen planten;  een gezellige en duurza-
me buitenactiviteit. Mooie bijkomstigheid: als je kerstboom het 
overleeft is het mogelijk deze over 2 jaar opnieuw te gebruiken. 
Wij namen een kijkje met gastpresentator Bram Gijselhart.
Dorpsgericht werken januari 2022

Iedere maand kunt u kijken 
naar onze rubriek Dorpsge-
richt werken. Dorpsgericht 
werken gaat om het bevorde-
ren van leefbaarheid, veiligheid 
en sociale betrokkenheid. Co-
ordinator Lilian Lambrechts zal 

u in deze rubriek voorzien van informatie over actuele zaken 
die hiermee samenhangen.  Dit keer heeft zij een gesprek met 
Riekje van Vugt en José van de Laar over het Alzheimercafé.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een en-
thousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv 
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luis-
teren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken. 
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren, 
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets 
voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij 
leren het u graag. Onze contactgegevens vindt u op de website 
www.omroepdrimmelen.nl.
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 / KPN, 
XS4ALL en Telfort kanaal 1476/ Telfort, Edutel, Fiber.nl en Stipte 
kanaal 2170. Uitzending gemist of kunt u ons thuis niet ontvan-
gen? Bezoek ons YouTube kanaal, of onze website en Facebook-
pagina.
De radiozender is 24 uur per dag te beluisteren via 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 social media.

VAN HET  WMO PLATFORM
Nieuws uit het overleg

Het Wmo-Platform Drim-
melen adviseert het col-
lege van burgemeester en 
wethouders over het be-
leid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het 
Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van 
de maand in een openbare vergadering bijeen. In de (digitale) 
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1. Inge de Rooij, 2. Anita Dudok, 
3. Kees Fennema, 4. Leni Pals,
5. Chantal van den Heuvel, 

6. Peter Couweleers, 7. Toos van Boxsel,
8. Petra de Jong, 9. Tonny van Geel,

10. Leny Peemen, 11. Elly Bloemendaal,
12. Shu-kwan Man, 13. Mark van der Zouwen
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bijeenkomst van januari werden de volgende zaken besproken:
Wijk-GGD’er
De wijk-GGD’er (gezondheidsdienst) helpt verbinding te leggen 
met de zorg om de politie te ontlasten. De wijk-GGD’er komt 
daar waar overlast is en schakelt gepaste hulpverlening in. Door 
een goede samenwerking kan sneller worden bepaald welke 
aanpak en zorg iemand nodig heeft. Er komt nu een speciale 
verpleegkundige die tot taak heeft om professionals te onder-
steunen.  Verder bezoekt hij mensen met psychiatrische of ver-
slavingsproblemen. Hij (Jules Boelen) probeert te bevorderen 
dat deze mensen zo veel mogelijk in hun omgeving geaccep-
teerd worden. 
Pgb (Persoonsgebonden budget)
De beleidsregels pgb 2022 zijn een aanvulling of uitwerking van 
hetgeen is vastgelegd in de verordeningen Jeugdhulp en Maat-
schappelijke Ondersteuning. Het gaat dan met name over de 
toegang tot een pgb. De kwaliteit van de hulp en het beheer, 
naleving en handhaving worden o.a. omschreven. Binnen de gel-
dende wetten mogen gemeenten zelf hun pgb-beleid opstellen. 
Wonen
De woonvisie Drimmelen is klaar.  De op- en aanmerkingen die
door het Platform in het overleg zijn gemaakt worden meege-
nomen,  met name waar het wonen en zorg betreft. Het Plat-
form verzoekt om toezending van het stuk.
Jaarverslag en jaarplan
Het jaarverslag en jaarplan worden besproken en akkoord be-
vonden. Tevens wordt door de penningmeester het financieel 
verslag besproken. Het Platform bedankt de penningmeester bij 
zijn afscheid voor zijn inzet en lidmaatschap van het Platform. 
Burgerberaad  
Een van de opdrach-
ten die het Wmo-Plat-
form zich heeft gesteld 
is om in overleg met 
andere overleggroe-
pen te komen tot een 
vorm van burgerbe-
raad. Een burgerbe-
raad is geen vervanging van een gemeenteraad, maar een aan-
vulling. Het gaat om gezamenlijk overleg van inwoners om zo 
een betrouwbaarder beeld te krijgen van de publieke opinie. 
De deelnemers laten zich informeren en hebben overleg. Het 
resultaat zijn vaak bruikbare, weldoordachte aanbevelingen die 
steun krijgen van de inwoners.
Vragen of opmerkingen over deze informatie? 
E-mail: jcabroos@planet.nl,  tel.: 06 51055721, website: www.
wmoplatformdrimmelen.nl.

VRIJWILLIGERS  VOOR KINDCENTRUM JIJ 
IN  TERHEIJDEN 

Kindcentrum JIJ is er voor alle kinderen in Terheijden van 0-12 
jaar.  Op de locatie aan de Abtslaan 15 in Terheijden is onderwijs 
en opvang onder één dak te vinden. Het kindcentrum biedt on-
derwijs, kinderdagopvang, peuteropvang en voor- en naschoolse 
opvang.  
De school van het kindcentrum maakt deel uit van Stichting 
OBO West-Brabant, waarbij vijftien openbare basisscholen zijn 

OPROEP
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aangesloten. De opvang valt onder Kibeo. 
Kindcentrum JIJ werkt met een enthousi-
ast, gezellig team van 8 leerkrachten en 16 
pedagogisch medewerkers. Ter verster-
king van het team zijn zij op zoek naar en-
thousiaste vrijwilligers die het leuk vin-

den om het team en de kinderen een handje te komen helpen. 
Zij zijn op zoek naar:
Een vrijwillige gastheer/-vrouw 
Als gastheer/-vrouw ben je een bekend gezicht voor bezoe-
kers, ouders en kinderen. Je neemt de telefoon aan, opent de 
deur en verricht lichte huishoudelijke taken in en om het ge-
bouw. Denk daarbij aan het zetten van koffie/thee, het netjes 
houden van de keuken, wasjes draaien enz..  
Een vrijwillige conciërge/klusjesman (-vrouw) 
Ook als conciërge ben je een vertrouwd gezicht van de school. Je 
verricht lichte klusjes zoals het ophangen van lijstjes, vervangen 
van lampen, buiten zetten van oud papier en kleine reparaties in 
en om de school.  
Een vrijwillige tuinman/-vrouw 
Werk je liever buiten in het groen? Dan is het bijhouden van de 
tuin en de planten op de schoolpleinen misschien iets voor jou! 
Samen met ouders en kinderen ben je verantwoordelijk voor 
de buitenruimtes.  
Vrijwilligers bij het buitenspelen 
Ook zoeken zij vrijwilligers die het leuk vinden om te onder-
steunen bij het buitenspelen van de leerlingen in onder andere 
de lunchpauzes. Hier is ook altijd een leerkracht bij aanwezig.    
Kindcentrum JIJ denkt graag mee vanuit jouw moge-
lijkheden.  
Kom JIJ ook een kijkje nemen bij Kindcentrum JIJ?
Neem dan contact op met Laura Maliepaard, directeur Kind-
centrum JIJ, via e-mail info.jij@stichtingobo.nl of telefoon: 
076 5938218. Kijk voor meer informatie over het kindcen-
trum op de website www.kindcentrumjij.nl. 
Op www.vrijwilligerswerkdrimmelen.nl vind je alle actuele va-
catures. 
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 email vip@
swodrimmelen.nl  of telefoon 0162 451894.
Wil jij jouw vrijwilligersvacatures ook in de schijnwerpers? 
Neem dan contact op met het Vrijwilligers Informatiepunt.

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

Vieringen door de week en in het weekend 
Op zaterdagavond is er voorlopig GEEN viering om 
19.00 uur in onze H. Antonius Abtkerk. 
Zondag 30 januari, 11.00 uur: Eucharistieviering.  Voorgan-
ger: pastoor R. van Bronswijk. Zang:  “delegatie” Anthony Singers.
Zondag 6 februari, 11.00 uur:  Eucharistieviering. Voorgan-
ger: pastoor R. van Bronswijk. Orgel: dhr. J. Horbach. Zang: dhr. 
H.  Vergouwen.
Coronamaatregel
Bij binnenkomst in de kerk a.u.b. mondkapje op, als u zit mag 

het mondkapje af en bij het verlaten van de kerk het mondkapje 
weer op.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is geopend op 
vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, telefoonnummer 076 
5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, 
jubileum, een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen 
doopbewijzen enz.  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 wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. we-
ten aan het parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden, 
telefoonnummer  076 5931216 of via e-mailadres terheijden@
naardekerk.nl. U bent van harte welkom.
Contact met het pastoraal team van de Vijf Heiligen Parochie
Wilt u graag in contact komen met een van de leden van het 
pastoraal team van de Vijf Heiligen Parochie,  pastoor Ronald van 
Bronswijk of pastoraal werkende Giny van der Korput, aarzelt u 
dan niet dit te doen. Dit kan telefonisch via het parochiesecre-
tariaat, telefoonnummer 0162 682303 of via e-mailadres info@
naardekerk.nl.  Wij maken graag tijd vrij voor contact met u.
Digitale nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie
De Vijf Heiligen Parochie geeft een tweewekelijkse digitale 
Nieuwsbrief VHP uit. Mocht u de digitale Nieuwsbrief VHP wil-
len ontvangen, neemt u dan contact op met ons parochiesecre-
tariaat via info@naardekerk.nl.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Koninklijke onderscheiding
Ieder jaar rondom Koningsdag is er de zoge-
naamde lintjesregen. Een lintje is een koninklij-
ke 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 via  bestuurssecretariaat@drimmelen.nl of telefo-
nisch via 14 0162.

KERKEN

GEMEENTE

Lintjesregen 2021, Kijk op Drimmelen
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Iemand voordragen voor de uitreiking tijdens de lintjesregen in 
april 2023 kan tot uiterlijk 1 juni 2022.
Herinnering:  Dorpsplein  Terheijden autovrij

Het Dorpsplein in Terheijden wordt eind januari 2022 autovrij. 
Dit betekent:
- Vanaf 26 januari 2022  is er een parkeerverbod op het Dorps-
plein in Terheijden. 
- De parkeervakken ter plaatse worden verwijderd, de borden 
worden aangepast en de bloembakken worden verzet om voor 
een visuele afscheiding van het plein te zorgen.
- Het parkeerverbod geldt niet vergunninghouders, zoals de 
standplaatshouders van de weekmarkt.
Kijk voor meer informatie over de herinrichting van het cen-
trum ook op www.drimmelen.nl/herinrichting-centrumroute-
terheijden.
Energietoeslag minima nog niet beschikbaar 
Het kabinet heeft gemeenten gevraagd om een eenmalige 
energietoeslag te verstrekken aan huishoudens met een laag 

inkomen, in verband met de 
gestegen energieprijzen. Deze 
energietoeslag komt bovenop 
de verlaging van de energiebe-
lasting.  Op dit moment is nog 
niet duidelijk hoe de regeling 
er precies uit komt te zien. Het 
kabinet wil ervoor zorgen dat 
in het eerste kwartaal van 2022 gestart kan worden met het 
betalen van de energietoeslag. 
Aanvragen van de eenmalige energietoeslag is nu niet mogelijk. 
Zodra de toeslag kan worden aangevraagd communiceert de 
gemeente hierover op haar kanalen.
Jaarlijkse reiniging en inspectie van het riool
De gemeente Drimmelen heeft 
ongeveer 150 km riolering. Er 
wordt jaarlijks een gedeelte 
gereinigd en geïnspecteerd. 
Dit vindt plaats in de maan-
den januari tot en met maart, 
afhankelijk van de duur van de 
werkzaamheden. Het inspectie-
bedrijf is begonnen in de Ameroever, in Lage Zwaluwe. 
Kijk voor meer informatie op https://drimmelen.nl/reiniging-en-
inspectie-riolering.
BEKENDMAKINGEN
De bekendmakingen worden op een andere manier gepubli-
ceerd. De volledige bekendmakingen zijn te vinden op www.
overheid.nl.  Als u op de hoogte wilt blijven van alle officiële 
bekendmakingen en kennisgevingen in uw buurt kunt u zich 
abonneren op de e-mailservice van Overheid.nl. Kijk voor meer 
informatie op www.drimmelen.nl/bekendmakingen.  

ZIN OM  TE KLEUREN?
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Aangevraagde omgevingsvergunningen
Wagenberg, Linnenwever 17:  plaatsen van een hekwerk om een 
schapenweide. 
Terheijden, tegenover Laakdijk 12: onderhoud aan het fietspad 
(Laakdijk,  Terheijden).
Terheijden, tegenover Bredaseweg 53: het nieuw bouwen van 
een kantoor. 
Wagenberg,  Wagenstraat 78: verlenging van de bedrijfsvoering.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Buntlaar 17:  het kappen van 1 leylandcypres (om 
verdere schade aan eigendommen van derden te voorkomen).
Terheijden, Schansstraat 17:  het bouwen van een elektrahuis en 
installatiekelder.
Verlengingsbesluit
Terheijden, achter Turfsteker: het bouwen van 46 woningen 
(voormalige E-veld).
Ingekomen meldingen (activiteitenbesluit):
Terheijden, Munnikenhof 15: het oprichten van een nieuwe 
loods voor het uitbreiden van de opslag en het huisvesten van 
tijdelijk personeel.
Tijdelijke verkeersmaatregel
Parkeerverbod op het Dorpsplein 
in Terheijden, uitgezonderd voor 
vergunninghouders (o.a. week-
markt) van 26 januari tot en met 26 
mei 2022.

PROCEDURE  WOONZORGAPPARTEMEN-
TEN KLOOSTERSTRAAT MADE GESTART

Het college van burgemeester en wethouders start voor de 
Kloosterstraat in Made een bestemmingsplanprocedure om de 
bouw van 51 woonzorgappartementen mogelijk te maken op de 
plek van voormalige woninginrichter Rijn Huijbregts. Ontwik-
kelaar Kloosterstraat Made B.V. ontwikkelt het gebied tot een 
woonlocatie voor mensen met een zorgindicatie. Het complex 
gaat de naam Rijnstaete dragen. 
Zorgaanbieder
Uit onderzoek blijkt dat er steeds meer vraag van ouderen en 
hulpbehoevenden komt om langer op zichzelf te blijven wonen. 
De gemeente zet daarom in op geclusterde woonvoorzienin-
gen in een omgeving die uitnodigt en uitdaagt tot bewegen en 
ontmoeten, bij voorkeur in de nabijheid van het dorpscentrum. 
Zorgaanbieder De Wijngaerd zal zorgbehoefte op maat verle-
nen voor de bewoners van de appartementen. 
Voorsorteren
Wethouder Jan-Willem Stoop spreekt van een mooie stap 
voorwaarts: “De gemeente Drimmelen sorteert hier voor op 
toekomstige ontwikkelingen vergrijzende samenleving. De loca-
tie ligt direct aan het gebied van het nieuwe dorpshart Made en 
ik verwacht dat het een gewilde vestigingslocatie voor ouderen 
zal zijn.”
Bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is te vinden op overheid.nl met 
de zoektermen ‘Drimmelen’ en ‘Kloosterstraat 22’ en ligt ook 
ter inzage in het gemeentehuis. Reageren kan tot en met don-
derdag 3 maart.

50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden   06-51996129 

info@harmonieterheijden.nl
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EET,  DRINK EN KOOP LOKAAL.
DAT HOUDT  TERHEIJDEN SPECIAAL.

Afgelopen vrijdag werd de eerste raamsticker met het speciaal 
ontwikkelde kooplokaal-logo overhandigd aan de eigenaar van 
de nieuwste winkel van Terheijden,  Jip van Dijk van Nono’s Boe-
tiek,  Markstraat 1.

Wethouder Lieke Schuitmaker heeft de raamstickers samen 
met de Terheijdense ondernemer Kathleen van Gorp overhan-
digd en daarna uitgedeeld aan ondernemers (horeca, winkeliers) 
in  Terheijden. 

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

Wil G.M.J. de Klein een mailtje sturen 
naar peter@rondomdetoren.nl?

U heeft een prijs gewonnen 
bij de donateursactie van 

Rondom de Toren.



Hoe mooi is de molen.....

1. Cor Franken
2. Frans Snoeren

3. Wendy van der Made
4. Joke den Ridder

5. Wilma Gommeren (midden)
6. Susan de Smit

7. Gerard van Vugt

1

7

3

4


