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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 SHL Terheijden
Schepenhof Fysio
				Schepenhof 21 Terheijden
				maandag-woensdag-vrijdag,
			
8.00-10.00 uur, vrije inloop
Apotheek Terheijden		
076 - 593 4300
Service apotheek Wagenberg
Dorpsstraat 58a
				
na contact apotheek Made
				
ma. - vr. 8.45 - 10 u
Surplus Welzijn Terheijden		
Raadhuisstraat 2c
				www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk		
076 - 502 7788
Sociaal Raadslieden Werk		
076 - 502 7788
spreekuur		
alleen op afspraak
contact			srw.drimmelen@surplus.nl
Schuldhulpverlening		
076 - 502 7788
SWO				
0162 - 451 894
POLITIE
Algemeen nummer		
112
Politie Zeeland/West-Brabant
0900 - 8844
				www.politie.nl
Wijkagenten			
B. Coppens en M. de Vries
GEMEENTE INFORMATIE
Park 1 Made T. 14 0162
				www.drimmelen.nl
WMO-loket			
ma. - vr. 9 - 12.30 u
				gemeente@drimmelen.nl
Milieustraat Terheijden		
076 - 593 4795
openingstijden		
ma. - vr. 13 - 16 u, za 10 - 15 u
Ophalen afval
Terheijden
groen: elke woensdag,
				grijs: 13/07
Wagenberg
groen: elke vrijdag,
				grijs: 15/07
Ophalen oud papier		
09/07
Ophalen plastic
		
Terheijden 06/07
				Wagenberg 08/07
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden		
di. en vr.. 14.30 - 17 .00 u,
				
wo. 12.30 - 17.00 u
Woonvizier			
0162 - 679 800

SPORT
S.V.TERHEIJDEN 1 NA SENSATIONELE
OVERWINNINGEN TERUG IN DERDE
KLASSE
Het eerste elftal van de dorpsclub uit Terheijden is na twee spectaculaire overwinningen in de nacompetitie gepromoveerd
naar de derde klasse.
Donderdagavond 16 juni werd RWB met
5-2 verslagen. De allesbeslissende wedstrijd vond plaats op zondag 19 juni op
neutraal terrein bij RKDVC. De tegenstander, GSBW, speelde ook om promotie naar de derde klasse.
De mannen onder leiding van Fred Vrolijk vertrokken met extra motivatie vanuit Terheijden met dank aan de sfeeracties van
Ultras for Traaie. Bij de brandweerkazerne werden ze met fakkels uitgezwaaid richting Drunen. Meer dan honderd supporters
reisden de spelers achterna in bussen. Wederom door fantastische sfeeracties van UFT stapten de spelers in een mist van
rook en adrenaline het veld op.

De wedstrijd startte en de spelers leken de zenuwen snel onder controle te hebben. Martin Mertens kopte na tien minuten
de 1-0 binnen en vijf minuten later wist Max Brouwers na nog
een eerste redding van de keeper de 2-0 uiteindelijk binnen te
koppen. 45 minuten lang wist GSBW weinig kansen te creëren,
maar pal voor rust maakten ze toch 2-1.
Na de theepauze kwam GSBW beter in de wedstrijd en na een
rode kaart voor Terheijden wist GSBW met een man meer de
2-2 te maken. De tegenstander vergat echter gebruik te maken van de man meer-situatie en Terheijden kwam terug in de
wedstrijd. Ruben Sibon werd na een schitterende solo onderuitgehaald in het strafschopgebied. De vrouwelijke scheidsrechter
kon niks anders dan de bal op de stip leggen.
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Jason Joosen schoot de penalty binnen en zette daarmee Terheijden opnieuw op voorsprong. GSBW raakte daarna de paal en
de lat, maar Terheijden leek stand te houden. In de 95e minuut
viel echter alsnog de 3-3. De wedstrijd leek richting een onvermijdelijke verlenging te gaan, maar Max Brouwers wist met de
laatste energie die hij in zich had nog een keer het 16-meter
gebied binnen te dribbelen. In de 104e minuut werd hier een
overtreding op hem gemaakt en ging Reinoud Louman achter
de bal staan. Uitermate koelbloedig wist hij de penalty rustig
in de rechterhoek te schieten: 4-3! In de 110e minuut vond
de scheidsrechter het genoeg en kwam daar het verlossende
fluitsignaal.
Wat een weergaloze wedstrijd en wat een beloning voor deze
hardwerkende ploeg. We kijken nu al uit naar de wedstrijden in
de derde klasse. Deze groep heeft een mooie toekomst voor
de boeg!

TRAAIS BEACHVOLLEYBAL TOERNOOI
Op zaterdag 16 juli organiseren wij het Traais Beachvolleybal
Toernooi. Dit zal plaatsvinden bij pensionstal ZeggeZicht (Lievens, Munnikenhof 1 Terheijden) van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Na afloop is er de mogelijkheid om gezellig nog wat te drinken.
- Inschrijven kan vanaf 5 personen per team.
- Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- per team.
- Het best verklede team maakt kans op een prijs.
Drankjes kunnen bij stal ZeggeZicht worden gekocht (eigen
drank meenemen is niet de bedoeling). Eten mag eventueel wel
zelf meegenomen worden.
Schrijf je snel in via WhatsApp onder vermelding van je teamnaam bij Annelies Bax 06 48048605 of Angela Otjens 06 4115
3887.
Dit evenement wordt
mede mogelijk gemaakt door Bobo’s
Bonbons (balsponsor) en Linda Lips
(ontwerp affiche).
Hopende op een
sportieve, stralende
dag!
Team Traais Beachvolleybal Toernooi.
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UITGAAN
DE GOUDEN LEEUW BLAAST CAFÉ
NIEUW LEVEN IN
Vanaf 1 juli gaat er bij café De Gouden
Leeuw een nieuwe wind waaien. Het café
gaat buiten de dinsdag- en de donderdagavond ook op vrijdagavond en op zaterdag
vanaf 15 uur open. Eigenaren Cors en Astrid hebben Edwin Lievens aangesteld als
uitbater.
Edwin ziet in De Gouden Leeuw een hele nieuwe uitdaging. Het
bleef toch altijd kriebelen om na ‘t Barreke weer met een café
aan de slag te gaan en dan het liefst in Terheijden. Qua ligging is
De Gouden Leeuw met zijn mooie terras de perfecte plek. Het
zal wel heel anders worden dan bij ’t Barreke, waar de doelgroep veelal een jonger publiek was. De Gouden Leeuw moet
een plek worden voor iedereen, waar je lekker kunt borrelen,
maar ook terecht kunt voor een potje biljart of darts. Ook is er
de mogelijkheid voor het geven van besloten feestjes. Er wordt
momenteel hard gewerkt om het café los te maken van het
restaurant en de zalen door het aanbrengen van een scheidingswand. Verder komen er wat hoge borreltafels met mooie comfortabele barkrukken. Het nieuwe interieur in combinatie met
de nieuwe sfeerverlichting moet De Gouden Leeuw een heel
ander elan geven.
Edwin kijkt uit naar vrijdag 1 juli. Op deze datum moet alles
klaar zijn, zodat hij jullie kunnen ontvangen en jullie er kunnen
genieten van een drankje en een hapje.

EN TOEN GEBEURDE...

Kom jij ons
horecateam
versterken?

KIJK OP WWW.LANDGOEDBERGVLIET.NL/VACATURES

R.K. PATRONAAT ANNO 1922
Deze tekst heeft in grote letters gestaan op het gemeenschapshuis dat van 1922 tot 1944 heeft gestaan aan het begin van de
Brouwerijstraat. Dat was een verenigingsgebouw voor de Wagenbergse jongens van 10 tot 18 jaar. Later konden ook oudere
jongens lid blijven. Voor hen was in 1917 “de bestaande jongelingsvereeniging omgezet in een patronaat”. Door het plaatsen
van een gebouw was er meer mogelijk voor activiteiten. Dit was
te lezen in het Dagblad van Noord-Brabant van 11 december
1917.

Tevoren stond daar een “koffiehuis”, een soort van café waar
geen sterke drank verkrijgbaar zal zijn geweest. De laatste bewoner was P. Vissers, die tevens bakker was.
In juni 1922 vond de aanbesteding plaatst. Er waren 10 aanne-
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mers die het pand wilden bouwen, waaronder de Wagenbergse aannemer J. Gordens en J. Diepstraten in Terheijden. Maar
een aannemer uit Oosterhout had de laagste aanbesteding. De
bouw verliep voorspoedig en begin januari 1923 was het gebouw gereed.

het strategisch beleid geactualiseerd. Een extern bureau heeft
ons hierbij ondersteund. Onderdeel was het voeren van een gesprek met samenwerkingspartners en een vertegenwoordiging
van vrijwilligers over ons beleid. Wat zijn de doelen van SWO
voor de komende jaren? Wat willen we bereiken?
Het resultaat is geen uitgebreid rapport maar een “praatplaat”
die kort en krachtig laat zien wat we voor de Drimmelense
samenleving willen betekenen.
De praatplaat vind je als nieuwsbericht op onze website (www.
swodrimmelen.nl).

JAARVERSLAG 2021: WERKEN AAN
DOORSTROMING EN BETAALBAARHEID
Doorstroming vraagt steeds meer creativiteit van
corporaties

Op zondag 7 januari 1923, ‘s middags na het Lof in de kerk,
vond de plechtige inzegening van het nieuwe gemeenschapshuis
plaats. Voorafgegaan door fanfare “Onze Vrije Uren” trok een
lange stoet naar het nieuwe gebouw, voor de plechtige wijding
door pastoor Mijnen. Bij gelegenheid van zijn gouden priesterfeest werd in de zomer van 1923 een groot Heilig Hartbeeld
vóór het Patronaat geplaatst werd. Ook toen was het weer een
plechtig gebeuren. Zo’n beeld staat nu nog bij de kerk in Made
en ook in Den Hout.
Het patronaatsgebouw was eigendom van de parochie. In de
volksmond werd dit “ut Patternaot” genoemd. Het gebouw was
te vergelijken met Plexat. Naast het houden van bijeenkomsten
voor de jeugd, werden voor hen ook andere activiteiten gehouden. Zo kwam er een voetbalclub voor de jeugd genaamd
VESDO en er werd aan gymnastiek en atletiek gedaan. De Wagenbergse toneelvereniging trad op in de grote zaal en er waren
filmvoorstellingen. Ook de harmonie trad daar geregeld op.
Helaas hebben zowel het Patronaatsgebouw als het H. Hartbeeld
de oorlog niet overleefd. “Het patronaat dat twee bom-voltreffers heeft gehad, werd onteigend en moest gesloopt worden”,
schreef pastoor Oomen in het Parochie-memoriaal. Het nog
bruikbare materiaal werd gebruikt voor reparatie van oorlogsschade aan huizen. De activiteiten
werden verplaatst naar het Jeugdhuis, nu Plexat.
De geschiedenis van het Wagenbergse Patronaat is uitgebreid beschreven door Maurice Bogaers in
Vlasselt-boekje 85 (1998).
Johan van der Made

In 2021 waren er 185 nieuwe verhuringen. 86,5 procent van
deze 185 nieuwe huurders was afkomstig uit de regio. En meer
dan de helft kwam uit ons werkgebied; de gemeente Drimmelen
en Moerdijk. Wat we vooral willen bereiken, is doorstroming:
een lange keten aan verhuisbewegingen, zodat meer eengezinswoningen beschikbaar komen en meer mensen in een woning
kunnen wonen die het beste past bij hun levensfase.
Doorstroming
Hoewel het aantal woningen dat in 2021 aan starters en senioren (resp. 17,5% en 19,3%) werd verhuurd nagenoeg gelijk bleef
met de cijfers van het jaar ervoor (resp. 17,8 % en 16,8%), is
een stijging te zien van het aantal doorstromers. Deze ging van
53,6% in 2020 naar 65,4% in 2021. We spreken van een doorstromer als iemand een huurwoning verlaat en intrekt in een andere huurwoning. Ellen van Beijsterveldt, directeur-bestuurder
van Woonvizier: ‘Door het aanbod van levensloopbestendige
en energiezuinige nieuwbouwwoningen voor senioren komt er
een verhuisbeweging op gang. Ouderen hebben dan ineens alles
gelijkvloers en hoeven geen tuin meer te onderhouden. Ze laten dan hun eengezinswoning makkelijker achter. Die komt dan
beschikbaar voor jonge mensen die een gezin willen beginnen’.

VAN ALLES WAT
STRATEGISCH BELEID SWO DRIMMELEN
2022-2026
“SWO brengt Drimmelen sociaal in beweging en
werkt aan duurzame verbindingen”

Eén keer in de zoveel jaar staan
we stil bij hoe we ons als organisatie de komende jaren willen ontwikkelen. Daarom heeft
SWO in het afgelopen half jaar

Nieuwbouw in de Romboutsstraat - Van Gilslaan in Made

Betaalbaarheid
Onze onderhoudsuitgaven stegen met ruim 1,3 miljoen euro
van 5,71 miljoen euro in 2020 naar 7,07 miljoen euro in 2021.
Gezien de stijgende gasprijzen hebben we het tempo van de
verduurzaming van ons woningbezit verder opgevoerd en zijn
we gestart met het plaatsen van zonnepanelen. Op die manier
dalen de energielasten voor bewoners en zo houden we onze
woningen betaalbaar. Ook hebben we in het verslagjaar de hu-
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ren niet verhoogd en zelfs deels verlaagd omdat veel bewoners
het financieel zo moeilijk hadden. De gemiddelde huurprijs lag
vorig jaar op € 582 per woning. En het aantal betaalbare woningen, met een huurprijs tussen € 442 en € 678, steeg van 76,6
procent in 2020 naar 80,3 procent in 2021.
Klanttevredenheid
Ondanks dat het een uitdaging was om betrokken te blijven
in coronatijd waardeerden bewoners onze dienstverlening met
een 7,7 gemiddeld (2020: 7,5). We hebben veel bereikt voor
bewoners.
Maar dat deden we niet alleen. Samen met de gemeente, huurdersorganisatie Woonbelang en andere partners in de wijk werken we dagelijks aan prettig en wonen. En we willen ons blijven
verbeteren en ontwikkelen, zodat we kunnen blijven voldoen
aan wat onze bewoners en maatschappelijke partners van ons
verwachten.

BRAND OP ZILVERMEEUW MET
ZONNEBLOEM
Dinsdag 14 juni was de 2e dag van de boottocht
met de Zilvermeeuw met 225 gasten van de
Zonnebloem.
Met 20 gasten uit Terheijden was iedereen al
vroeg in Drimmelen. Met een stralend zonnetje
en een heerlijke temperatuur. Na een gezellige
en voorspoedige vaart kwam daar om 16.00 uur
abrupt een einde aan. Een defect in de machinekamer maakte
een eind een de rustige dag. Iedereen moest van boord en weer
overstappen op een andere boot. Er was geen paniek, maar voor
sommigen was het wel erg spannend. Met behulp van vrijwilligers en brandweerpersoneel werden de gasten met rolstoel en
al de trap af gedragen. Toen iedereen weer veilig aan boord van
de andere boot was, werd de kortste route gevaren naar de haven in Drimmelen, waar de vrijwilligers en brandweer nog meer
ondersteuning kregen door ambulancepersoneel. Al met al een
enerverende dag, waardoor de gasten thuis wat te vertellen
hadden. We hebben al diverse gasten gesproken, maar die deinzen er niet voor terug en willen volgend jaar weer gewoon mee.
Met dank aan iedereen zoals personeel van de Zilvermeeuw en
alle andere hulpdiensten, die ervoor zorgden dat onze gasten
veilig op een andere boot verder konden.

IETS VOOR JOU?

Maatschappelijk begeleider vluchtelingen bij Surplus
Ga je graag met mensen om, ben je nieuwsgierig naar en sta je
open voor andere culturen?
Surplus heeft de taak om de maatschappelijke begeleiding van
vluchtelingen in de gemeente Drimmelen op zich te nemen. Dit
doen zij samen met een team van vrijwilligers.
Als maatschappelijk begeleider maak je de nieuwe inwoners
wegwijs op het gebied van financiën, gezondheidszorg, onderwijs
en participatie. Ook help je bij het opbouwen van een (sociaal)
netwerk zodat de cliënt na een jaar zelfstandig kan functioneren.
Hierbij ontvang je uiteraard ondersteuning van een beroepskracht en werk je samen in een fijn team van vrijwilligers. Het is
ook mogelijk om een cliënt samen te begeleiden.
Cliëntondersteuners Wmo bij SWO in samenwerking
met KDOB-Drimmelen
Vind je het leuk om inwoners van de gemeente Drimmelen te
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ondersteunen bij het doen van een Wmo-aanvraag?
SWO Drimmelen en KDOB-Drimmelen zijn op zoek naar
50+-ers met enige kennis van de Wmo of de bereidheid zich
hierin te verdiepen. Als cliëntondersteuner help je een inwoner
bij het aanvragen van een Wmo-voorziening zoals bijvoorbeeld
een huishoudelijke hulp, een deeltaxipas, begeleiding thuis, een
rolstoel, dagbesteding, hulp bij vervoer of een aanpassing van de
woning.
Voor deze vrijwilligersfunctie word je vrijwilliger bij SWO en
volg je een training cliëntondersteuning bij KBO-Brabant (HBO
denk- en werkniveau).
Vrijwilligers voor Antonius Abt in Terheijden
Kleur jij de dag voor de bewoners van Antonius Abt?
Antonius Abt is een woonzorgcentrum in Terheijden waar mensen met een zorgvraag samen kunnen wonen in gezellige appartementen, kleinschalige woongroepen en aanleunwoningen.
Zij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om de
activiteitenbegeleidster te ondersteunen bij activiteiten met
de bewoners in de huiskamers. Bijvoorbeeld helpen met
bloemschikken, ondersteunen bij de bingo of een creatieve activiteit zoals schilderen.
Op dit moment zoeken ze o.a. vrijwilligers die twee keer in de
maand op vrijdagmorgen willen helpen met bloemschikken.
Of ben jij graag aan de wandel? De bewoners van Antonius Abt
gaan graag met je mee naar buiten. Je bent niet gebonden aan
een dag of tijdstip. Je kunt komen wandelen wanneer het jou
uitkomt. Loop gewoon eens binnen!
Planner: digitaal matchen van buddy’s en cliënten bij
SWO Drimmelen
Vind je het leuk om een goede match te maken tussen de vrijwillige buddy’s en cliënten van SWO en werk je graag vanuit
huis?
Buddy’s zijn vrijwilligers van SWO Drimmelen die steun of gezelschap bieden aan zelfstandig wonende inwoners van Drimmelen met een hulpvraag.
Als planner maak je onderdeel uit van het Intake & Matching
team van het Kennis- en Steunpunt Mantelzorg van SWO. Voor
de uitbreiding van dit succesvolle team is SWO op zoek naar
een vrijwilliger die de digitale matching wil verzorgen tussen de
buddy (vrijwilliger) en de cliënt. Je gaat dus op zoek naar een
vrijwillige buddy in het bestand en voert het eerste gesprek. Je
deelt je eigen tijd in en werkt vanuit huis.
Meer info?
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 email
vip@swodrimmelen.nl of telefoon 0162 451894.
Wil jij jouw vrijwilligersvacatures ook in de schijnwerpers?
Neem dan contact op met het Vrijwilligers Informatiepunt.

OMGAAN MET DE DIGITALE OVERHEID
EN MEER

De overheid, zorginstellingen en meer instellingen vragen steeds
vaker om zaken te regelen via hun digitale loketten. Denk maar
eens aan het aanvragen van toeslagen, de belastingaangifte
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met gebruik van je DigiD, een afspraak inzien of maken bij een
zorg-instelling of de stand van zaken bij je zorgverzekering.
Om je vertrouwd te maken met het gros van die digitale mogelijkheden ben je welkom op het wekelijkse spreekuur ‘de digitale vraagbaak’, een samenwerking tussen SeniorWeb Terheijden
en Surplus Welzijn. Je kan daar ook terecht met vragen over
of problemen met je smartphone, tablet, laptop / PC, e-reader,
e-mailen en meer. Vrijwilligers van SeniorWeb staan je 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 uur tot 15.30
uur in de huiskamer aan de Hoofdstraat 2 (voormalige pastorie)
in Terheijden. Bezoek is gratis voor leden en niet-leden en een
afspraak is niet nodig.
Graag tot ziens en vriendelijke groet, Jan van Vliet.
Info: www.seniorweb.nl/terheijden, seniorwebterheijden@
gmail.com of 06 22324517.

40 JAAR FOTOCLUB DINASA WAGENBERG
Er wordt wel eens gezegd: “Vroeger was alles
beter”. Maar is dat ook zo?
Nu is het moeilijk om een huis te kopen gezien het beperkte aanbod en de hoge vraagprijs. In 1982 was het aanbod ook niet hoog,
maar de hypotheekrente was 12%, dus hoge
woonlasten. In sommige branches kan men
nu niet aan personeel komen, 40 jaar geleden was je al blij als je een baan had en kon
houden. Hoge werkloosheid van 7,4% van de beroepsbevolking,
bijna 460.000 mensen. Nu hoge inflatie, toen ook. Israël vocht 40
jaar geleden al bijna 40 jaar met de Palestijnen, en nu nog steeds.
Het VK begon de Falklandoorlog met Argentinië.
Waren er 40 jaar geleden nog wel leuke dingen? Voor het eerst
konden we ’s middags tv kijken op onze 2 netten. Coca Cola
Light werd geïntroduceerd (niet voor de echte liefhebber?) De
eerste cd kwam in de winkel en de eerste Nederlandse cd was
van Doe Maar. De Rubik-kubus werd een rage. De eerste emoticons werden ontworpen. West-Duitsland verloor de WK finale voetballen van Italië met 3-1.
Maar ook Fotoclub Dinasa
werd in 1982 opgericht. Toen
nog voornamelijk rechttoe
rechtaan zwart-wit fotografie,
vervolgens naar kleur, met
altijd de verrassing of de beoogde opnames wel goed op
je filmrolletje waren gekomen.
Veel later kwamen de digitale
camera’s met onmiddellijk resultaat en daarna fotoshopping.
De resultaten van 40 jaar Dinasa zijn nu te zien in boekje 167
van Heemkundekring De Vlasselt. De prachtigste foto’s zijn
te zien op 160 pagina’s. De leden hebben dit boekje al bezorgd
gekregen.Voor geïnteresseerden te koop voor € 7,50 .
Ed Oud

NIEUWS UIT HET OVERLEG
Het Wmo-Platform Drimmelen
adviseert het college van
burgemeester en wethouders

Rondom de Toren 2022
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1. Chantal Huijbregts, 2. Leny Peemen, 3. Peter Couweleers, 4. Diana de Jager,
5. Nynke Verdaasdonk, 6. Inge Couweleers, 7. Matthijs Suykerbuyk,
8. Johan van Gurp, 9. Frans Snoeren, 10. Susan de Smit, 11. Joke den Ridder,
12. Jan van Hamersveld, 13. Gerard van Vugt
Stuur ook mooie foto’s naar liesbeth@rondomdetoren.nl.
13
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over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(Wmo).
Gesprek wethouder H. Bakker
Het was erg zinvol om een eerste gesprek te hebben met
de nieuwe wethouder voor maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Allerlei onderwerpen kwamen aan de orde o.a. het
werk van het Wmo-Platform, participatie, mantelzorg, zorgfraude, sociaal culturele centra. De afspraak is dat de wethouder
regelmatig een vergadering zal bijwonen.
Omgevingswet
De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook biedt
de wet gemeenten de mogelijkheid om de leefomgeving meer in
samenhang in te richten. Het biedt meer ruimte voor maatwerk
en leidt tot een betere en snellere besluitvorming. De wet is
ook veelomvattend. Hier is alle informatie gebundeld die voor
gemeenten relevant is. Veel gemeenten blijken nog niet te hebben gewerkt met het digitale stelsel omgevingswet (=DSO). De
eerste kamer lijkt niet akkoord te gaan met de invoering van
deze wet per 1 januari 2023.
Zorgfraude
Gemeenten die zorgfraude nog niet echt opsporen, moeten
daarmee snel aan de slag. ‘Handhaving en toezicht dienen een
volwaardige pijler te zijn van het zorgbeleid,’ zegt de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten. Maar er dient duidelijk gekeken te
worden naar de mate van verwijtbaarheid. Er is een onderscheid
tussen zorgaanbieders en individuen. In Drimmelen wordt bij
twijfel door “externe specialisten” hier naar gekeken. De gemeente tracht problemen te voorkomen door “streng” te selecteren.
Jonge mantelzorgers
In 2015 is het ondersteunen van alle mantelzorgers opgenomen

in de Wmo en valt daardoor onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente.
De week van 1-7 juni was de week van
de jonge mantelzorger. Hiermee worden
jongeren t/m 24 jaar bedoeld die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of
een psychische aandoening heeft. Deze situatie kan een grote
invloed op hun leven hebben. Er wordt extra aandacht gevraagd
voor deze jongeren. De vraag is: Hoe kunnen we handvatten
bieden om het mantelzorgbeleid voor met name de jongeren
(nog) beter vorm te geven?
Regiovisie jeugdhulpverlening
Het Wmo-Platform vindt het een goede zaak dat de zgn. regiovisie voor de gemeenteraad akkoord is. Er is ook besloten
om een jaar extra uit te trekken voor de opzet van het nieuwe
inkoopbeleid. Dat wordt dus 1 januari 2024. De adviesraden van
de 5 gemeentes (Breda, Oosterhout, Geertruidenberg, Altena,
Drimmelen) hadden dit ook als advies gegeven.
Vragen of opmerkingen over deze informatie?
E-mail: jcabroos@planet.nl of tel.: 06 51055721.
Website: www.wmoplatformdrimmelen.nl.

OMROEP DRIMMELEN
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten
van en voor Drimmelen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers worden gezet. Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons
naar publicatie@omroepdrimmelen.nl.

Howdy Y’all!

Waan je voor even in Texas en ervaar het
saamhorigheidsgevoel, het rijke overvloedige eten en
de zuidelijke gastvrijheid van deze Lone Star State.
Wanneer je binnenkomt in ons restaurant komt de
geur van gegrild vlees je tegemoet, je voelt de hitte
en ziet hoe onze grillmasters die overheerlijke grote
stukken vlees aan het maken zijn. Want je weet wat ze zeggen
“Everything’s bigger in Texas”.

See You Later!
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Triathlon Terheijden

Dit jaar vond de al weer 38e
editie plaats van de Triathlon
Terheijden. Het was weer
een gezellige en sportieve dag
met prachtig weer. Mede dank
zij de inzet van de organisatie
en de vele vrijwilligers verliep
het evenement op rolltetjes. De pas 18-jarige Sem Kroonen uit
Oosterhout liep zijn tweede halve triatlon en finishte als eerste.
Bij de vrouwen werd Melissa de Bruin eerste.
De Alpe d’HuZes
Alpe d’HuZes is een actie
waarbij de deelnemers geld
bijeen brengen voor de strijd
tegen kanker. Ook een flinke
groep uit onze gemeente nam
dit jaar weer deel. Cameraman
Marcel Raafs ging een kijkje
nemen en maakte een emotioneel verslag, waaronder veel gesprekken met deelnemers.
Boeren Inzicht
Met de wandel- en fietsroute
van de ZLTO, Boeren Inzicht,
kunt u een virtueel bezoek
brengen aan de stallen, kassen
en akkers. Het is een fietstocht
langs 27 boerenbedrijven in de
gemeenten Oosterhout, Drimmelen en Geertruidenberg. Bij de deelnemende bedrijven staat
een bord met een QR-code.Wanneer de fietsers en wandelaars
die met hun smartphone scannen, krijgen ze in tekst en beeld
het verhaal van dit bedrijf te zien. Later komen daar ook video’s
bij. Wij waren aanwezig bij de opening van het Drimmelense
deel in Lage Zwaluwe. Meer informatie vindt u op toerdeboer.nl.
Finaledag Street League Drimmelen
Op 3 juni was het dan zover:
de finale van de Street League
Drimmelen in het park in Made.
Alle ingrediënten waren aanwezig om er voor alle spelers
en belangstellenden een prachtige avond van te maken. Ieder
team speelde tijdens deze avond 2 wedstrijden van 20 minuten.
Ook waren er diverse nevenactiviteiten. De Street League is
bedoeld om de jeugd uit onze gemeente een leuke vrijetijdsbesteding te bieden, maar ook om hen iets te laten doen voor
een ander door middel van de maatschappelijke opdracht. Team
Hooge Zwaluwe werd aan het einde van de avond gekozen tot
winnaar van de maatschappelijke opdracht. Team Made won de
voetbalfinale.
Beelden Made-deel 3
Graag nemen wij u mee op een
interessante tour langs de vele
standbeelden en monumenten
in de gemeente Drimmelen.
Hoe vaak komen wij als inwoners van de gemeente Drimmelen niet in ons eigen dorp of
1 van de 5 anderen? Ontelbare keren! En elke keer weer rijden
of lopen wij, zonder echt nog te kijken, langs al die standbeelden en monumenten die daar overal staan. Samen met de
gemeente Drimmelen willen wij als Omroep Drimmelen daar
graag iets aan doen. In deze miniserie geven wij ruimschoots
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aandacht aan alle kerkdorpen met hun eigen specifieke beelden
en monumenten. Deze keer ziet u deel 3 over de beelden in
Made.
Dorpsgericht werken – de W-groep
Iedere 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 voorzien van informatie over actuele zaken die
hiermee samen hangen. Dit keer heeft zij een gesprek met Piet
Snaphaan over de W(elzijn)-groep Drimmelen.
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, of onze website en Facebookpagina.
De radiozender is 24 uur per dag te beluisteren via het Ziggo
radiokanaal 917 / KPN, XS4ALL en Telfort kanaal 1176 / Telfort,
Edutel, Fiber.nl en Stipte kanaal 3180, in de ether op 106.9 FM en
natuurlijk ook online via de livestream.Volg ons ook op
www.omroepdrimmelen.nl en op social media.

FOTO VAN DE MAAND

Dit is de foto van de maand juni van fotoclub
Dinasa.
De fotograaf is Nanny van der Laag.

ZET JIJ EEN STAP?
Heb je inmiddels al gehoord van het
STAP-Budget? Er is voor elke Nederlander € 1000,- vanuit de overheid om een
opleiding te volgen. Kijk maar eens op
www.uwv.nl/particulieren/stap-budget en dan zie je het aanbod
en voorwaarden. Op 1 juli gaat de website van STAP weer open
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voor inschrijvingen. In maart en mei zat het in 2 dagen vol, het
is dus razend populair.
Ruim 10 jaar geleden heb ik een opleiding gevolgd tot coach/
therapeut bij de NEM Academy in Breda (www.nemacademy.
nl) en later aangevuld met een opleiding in de natuurvoeding.
Afgelopen najaar heeft de NEM Academy mij benaderd met de
vraag of ik een opleiding tot duurzame voedingscoach kon ontwikkelen. Net als hun eigen coach-opleidingen is deze opleiding
nu met Stap-Budget te volgen.
In de 6-daagse opleiding tot Duurzame Voedingscoach leer je
niet alleen alles over gezonde voeding en duurzaamheid maar
ook over de psychische aspecten. Want hoe komt het dat een
gezond voedingspatroon zo lastig is vol te houden? De opleiding
kun je inzetten als coach of voor je eigen interesse. De opleiding start op vrijdag 21 oktober in Terheijden. Wees er snel bij
om op 1 juli of 1 september het Stap-Budget aan te vragen. Of

neem contact op voor meer informatie. In de advertentie in
deze Rondom de Toren vind je de contactgegevens.
Elly Punselie van Naturelly

POPKOOR SWITCH EN ORGANISATIE
TRIATLON TERHEIJDEN HELPEN ELKAAR
Op zondag 12 juni was het weer een
prachtige dag voor alle Triatlon-atleten. Een dag die weer perfect georganiseerd was door de STEM&WB
(Stichting Triatlon Evenementen Midden & WestBrabant).
Voor dit evenement met ca. 650 deelnemers zijn natuurlijk veel vrijwilligers
nodig. En zo kwam het dat een tijd geleden een van de leden van Popkoor
Switch, die bij de Triatlon betrokken
is, een oproep deed voor vrijwilligers
als tegenprestatie voor een sponsorbedrag voor het koor.
10 leden en 2 partners
meldden zich enthousiast
hiervoor aan en zij hebben
op diverse plekken hun bijdrage geleverd. De eerste
vrijwilligers waren al vroeg
uit de veren en werden ingezet bij de inschrijvingen
en anderen sloten later aan
bij de diverse drankposten
of waren ‘wegwijzers’ om
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de atleten zo goed mogelijk te ondersteunen.
Een mooie samenwerking tussen de twee verenigingen die elkaar mogelijk in de toekomst vaker gaan vinden.

POPKOOR SWITCH OP
ROTJEKOOR 2022
Zaterdag 18 juni was er in Rotterdam het korenfestival Rotjekoor 2022. Na een lange tijd van niet kunnen repeteren en optreden door corona, mochten we eindelijk weer laten zien wat
we kunnen.
Ons optreden was op Plein 1940 van 13.00 uur tot 14.00 uur.
De weersvooruitzichten voor deze dag waren goed, iets te
goed misschien want het was best warm. Maar dit stopte ons
niet; vol enthousiasme zijn we
naar Rotterdam vertrokken
om daar een spetterend optreden te geven.
Na het aansluiten van de apparatuur en installeren van ons
combo mochten we eindelijk
van start. We hebben heerlijk
gezongen, van kleine rock ballads als Liefs uit Londen van Bløf tot aan het swingende Mr.
Rock and Roll van Amy McDonald.
We kijken allemaal met veel plezier terug op deze prachtige dag
en repeteren verder voor ons volgende optreden.
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wilde ik een beleving uitdrukken omdat iedere veteraan de oorlog of de situatie op zijn eigen manier beleeft en verwerkt.
Het kunstwerk is 2 meter hoog en het materiaal wat ik daarvoor gebruikt heb is cortenstaal en RVS omdat dit onderhoudsvriendelijk, weervast en sterk is.
Alle drie de onderdelen van dit kunstwerk hebben een betekenis.
De witte anjer: Symbool voor erkenning en waardering.
De dragers van de wereldbol: Het insigne van de veteranen.
De wereldbol: Symbool voor de vrijheid van de aarde.
Ik hoop dat ik de veteranen van de gemeente Drimmelen hier
een mooie kunstwerk mee heb kunnen geven.
Yvonne van Oosterhout - van Boxsel

ZOMERRECES SWO
Tijdens de vakantie is het kantoor van
SWO gesloten van 1 t/m 12 augustus.
Bij dringende vragen kun je de voicemail
inspreken (0162 451894, deze wordt één
keer per dag afgeluisterd) of een email sturen naar info@swo
drimmelen.nl.

NIEUW KUNSTWERK ONTHULD:
DE BELEVING
Op vrijdag 17 juni 2022 heeft
de gemeente Drimmelen er
weer een mooi kunstwerk bijgekregen.
Dit kunstwerk heb ik speciaal
ontworpen voor de veteranen
van de gemeente Drimmelen.
Deze mensen zijn op missie geweest naar onstabiele gebieden
met altijd als doel vrede en veiligheid te brengen.
Ze verlieten ons veilige Nederland om wereldwijd de bevolking te helpen, wat niet altijd
een gemakkelijke taak is. Daarom zijn wij trots op onze veteranen en het risicovolle werk wat
het met zich meebrengt en dat verdient respect.
Zelf ben ik kunstenaar en daarom hebben ze mij gevraagd om
dit kunstwerk voor de veteranen te maken. Met dit kunstwerk

Vanaf maandag 15 augustus staan wij je graag weer telefonisch
of aan de balie te woord.
Wij wensen iedereen een fijne zomer toe!

OPROEP VOOR HONDENOPPAS-CIRKEL
voor hondenbezitters en hondenliefhebbers

Corona is voorbij en we gaan er weer op uit. Ik heb zelf 2 hondjes en laat ze niet graag langer dan 4 uur alleen. Af en toe is er
een reden om toch langer van huis te zijn.
De oplossing: Een hondenoppas-cirkel binnen Terheijden.
Wat bedoel ik er mee?
Zonder ver te moeten rijden of wandelen past er iemand binnen ons dorp op je hondje(s). Dit kan óf in het huis van de hond
óf in het huis van de oppas.
Ik raad aan om eerst kennis te maken zodat baasje, oppas en
honden allemaal met elkaar overweg kunnen.
De bedoeling is dat het op elkaars hondjes passen gebeurt met
gesloten beurs.
Hoe werkt dat?
Iedereen die meedoet, krijgt aan het begin 15 tokens. Elk token
staat voor 1 uur honden oppas. Je betaalt je hondenoppas met
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de tokens. Als je geen tokens
meer hebt, kun je die verdienen door op iemand anders
zijn hondje(s) te passen.
Voordelen:
• De oppas woont dicht bij.
• De oppas heeft ervaring met
honden.
• Er wordt betaald met tokens.
Ook hondenliefhebbers die zelf geen hond (meer) hebben, kunnen zich aanmelden. Misschien kan er hier een kleine vergoeding
voor het oppassen worden afgesproken.
Heb je interesse? Meld je dan bij Lolo van Soest via een telefoontje of WhatsApp op 06 45296546.
Zodra we minimaal 4-6 deelnemers hebben, kunnen we met dit
initiatief van start gaan.

MARKT VAN MAKERS IN WITTE KERKJE
Op zaterdag 17 september is er weer
een Markt van Makers in het Witte Kerkje
Terheijden. Ook tijdens deze 5e, dus jubileumeditie krijgen kleine creatieve ondernemers en particulieren weer podium
om hun creativiteit te laten zien, te promoten en eigengemaakt
werk te verkopen. Voor bezoekers is deze gezellige markt een
laagdrempelige manier om kennis te maken met creativiteit, ambacht, kunst en de maker of kunstenaar zelf.
Vanaf 11.00 tot 16.00 uur kan het publiek deze inspirerende
markt gaan beleven. Toegang is gratis.
Creatief aanbod
Het aanbod is divers; de stands zijn o.a. gevuld
met kunst en design maar ook sieraden, tassen,
keramiek, vilt, textiel, hout, (eco)prints, grafiek,
kids stuff en nog veel meer.
Enkele deelnemers zijn live aan het “maken” zodat de bezoeker kan zien hoe het creatief proces in z’n werk
gaat. Zoekt u een origineel cadeautje, dan is de kans groot dat u
dat vindt tijdens de markt.
Deelnemers gezocht
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor deelname. Maak
je origineel werk en lijkt het je leuk om deel te nemen? Stuur
dan een mail vóór 15 juli naar info@mjatelier.nl.

ClubkampioenschapRondom
WVT,
foto’s
de Toren
2022 van Els Geurts

Triathlon, foto’s van Gerard van Vugt
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POLITIEK
DE BIESBOSCH: VIJF VROUWEN IN EEN
BOOT

Hoe ga je naar een bijeenkomst over de Biesbosch? Juist: per
boot. Niet alledaags, maar zeker een aanrader!
Met nog vier andere vrouwen uit de gemeenteraad (Sarien, Janet, Hanneke en Danique) heb ik op 10 juni een bijeenkomst in
het Biesbosch Museum bezocht om de visie Balanceren in de
Biesbosch samen met de gemeenten Altena en Dordrecht te
bespreken.
Een visie waar we niet onwelwillend tegenover staan en het
belang van samenwerken ook onderschrijven, maar waar wij
zaken nog scherper gesteld willen hebben voor onze inwoners,
ondernemers en toeristen.
Na een prachtige tocht in de rustige kreekjes kwamen wij goed
voorbereid aan bij het museum. Na kennis gemaakt te hebben
met de andere 15 raadsleden, zijn we met elkaar in gesprek
gegaan aan de hand van een door ons opgesteld bespreekstuk.
Dit heeft geresulteerd in een constructief gesprek, waar we
meer inzicht en wederzijds begrip hebben gekregen en nog
scherper gestelde standpunten.

5 raadsleden op weg naar het Biesboschmuseum

Fijn om op deze manier de verbinding te zoeken. Ter voorbereiding op de behandeling van de visie in de gemeenteraad
wisselen wij nu onderling nog zaken uit.
We hopen dat we straks de colleges een heldere en eensluidende opdracht mee kunnen geven, waarmee wij ons geluid duidelijk kunnen laten horen richting de provincie.
Met een heel goed gevoel zijn we weer huiswaarts gekeerd. Ondertussen nog een heerlijk hapje en drankje aan boord en als
kers op de taart nog een bever gespot. Mooier kon niet!
Wilma van Beurden, raadslid Lijst Harry Bakker

GEMEENTE
GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Nieuwe werkwijze voor een aantal vergunningen
Sinds 28 juni 2022 werkt de gemeente Drimmelen met een
nieuw overzichtelijk systeem voor het aanvragen van een aantal
vergunningen en het melden van bepaalde activiteiten of wijzigingen. Denk daarbij aan Evenementenvergunning of -melding (en
alles wat daarmee samenhangt), Alcoholvergunning en Exploitatievergunning (en alles wat daarmee samenhangt), Slijterijver-
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gunning, Standplaatsvergunning, Kansspel- en Loterijvergunning,
Ventvergunning, Collectevergunning, Aanwezigheidsvergunning
kansspelautomaat etc. En bijvoorbeeld ontheffingen voor geluid,
sluitingstijd, vuur stoken, tijdelijk alcohol schenken etc.
Sinds 28 juni 2022 gaat voor bovengenoemde vergunningen
(en alles wat daarmee te maken kan hebben) een Vergunningchecker online. In die
handige Vergunningchecker kunt u na het
doorlopen van de vragen meteen zien wat
u allemaal moet doen/regelen. Ook is het
mogelijk om direct een aanvraag/melding
te doen als u al weet wat u allemaal nodig
hebt.
De Vergunningchecker en de knoppen voor het direct regelen
zijn sinds 28 juni per onderwerp te vinden via de verschillende
thema’s op drimmelen.nl/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen.
Let op: Niet voor alle vergunningen die op de hoofdpagina staan
werkt dat zo. Dit geldt bijvoorbeeld niet voor de omgevingsvergunningen. Hebt u hier nog vragen over? Of lukt het niet om het
formulier digitaal in te vullen? Neem dan contact op met de
gemeente, telefoonnummer 140162 of per e-mail: gemeente@
drimmelen.nl.
Vacature: burgemeester
De vacature voor de nieuwe burgemeester van Drimmelen is
opengesteld op Rijksoverheid.nl. Een vertrouwenscommissie
waarin alle partijen van de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd, heeft hiervoor een profielschets opgesteld. Hierin staat
wat voor burgemeester we zoeken en
wat voor eigenschappen deze persoon
moet hebben. Hiervoor is ook de inbreng
van inwoners van de gemeente gebruikt.
Bijna 300 inwoners vulden daarvoor een
vragenlijst in. De profielschets is aangeboden aan de commissaris van de Koning
tijdens een speciale vergadering van de
gemeenteraad. De profielschets en de rapportage van de enquête onder de inwoners kunt u vinden op de website van de
gemeente (zoekwoord: profielschets). De huidige burgemeester
van Drimmelen, Gert de Kok, neemt in december afscheid.
Onbeperkte Vuelta maakt Vuelta toegankelijk voor iedereen
Deze zomer start de Spaanse wielerronde La Vuelta in Nederland. Van de eerste drie Nederlandse etappes lopen er twee
door Brabant. Dit was voor Uniek Sporten West-Brabant en
Stichting Leef! in samenwerking met gemeenten in de regio
West- en Midden-Brabant de reden om het initiatief te nemen
voor een Onbeperkte Vuelta. Een fietstocht die ongeveer dezelfde route omvat als de 3e etappe van La Vuelta Holanda; Breda – Breda, speciaal bedoeld voor mensen met een beperking of

17

chronische aandoening.Van 29 juni t/m 3 juli kunnen deelnemers
met een beperking of chronische aandoening meedoen aan de
Onbeperkte Vuelta. Op 30 juni komt de route dwars door Made
en gaat daarna richting Wagenberg. Je kunt deelnemen op een
manier die bij jou past, iedereen kan meedoen! Ga voor meer
informatie en inschrijven naar www.onbeperktevuelta.nl.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Norbartstraat 13: Bouwen dakopbouw.
Terheijden, Munnikenhof 12: Verbouwen van woning en bouwen
bijbehorend bouwwerk.
Reserveren parkeerplaatsen elektrische voertuigen
Op de parkeervakken in de Bolderik (tegenover huisnummer
5) Terheijden. Er wordt één parkeerplaats ingericht, bij veel gebruik volgt een tweede.

VOORJAARSNOTA: FLINK OVERSCHOT,
OOK NA WENSEN NIEUWE COALITIE
Het college legt een voorjaarsnota aan de gemeenteraad voor met daarin een flink overschot van ruim driekwart miljoen voor 2022.
Tegelijkertijd zijn de afspraken uit het coalitieakkoord voor dit jaar al verwerkt in deze
tussenrapportage. ‘Al met al presenteren we
een gunstig plaatje. Dat komt door bedachtzaam plannen en door een heel gunstige Algemene Uitkering
van het Rijk’, verklaart wethouder Harry Bakker het blosje op
de gemeentelijke financiële wangen.
Overschot
Met de voorjaarsnota legt het college verantwoording aan de
raad af over de uitvoering van de plannen in het lopende financiële jaar en eventuele afwijkingen hierin. De voorjaarsnota laat
een overschot van € 767.000 zien. Het resultaat zonder incidentele mee- en tegenvallers (het structurele resultaat) is wat lager,
€ 355.000. Ook de doorrekening naar 2023 en verder laat een
positief resultaat onderaan de streep zien. Dat heeft mede te
maken met de systematiek van de rijksuitgaven: geeft het Rijk
meer uit, dan stijgt ook de bijdrage die de gemeente krijgt vanuit
het gemeentefonds.
Coalitieakkoord
Het gemeentelijk huishoudboekje heeft zoals altijd te maken
met mee- en tegenvallers. Enkele tegenvallers zijn bijvoorbeeld
dat er meer geld nodig is voor ICT en de salarissen van ambtenaren vanwege loonafspraken in de nieuwe CAO. Daarnaast
geeft de voorjaarsnota ook inzicht in de investeringen. Het college wil bij voorbeeld gemiddeld 200 nieuwe woningen per jaar
bouwen. Hiervoor is geld vrij gemaakt voor het aannemen van
extra personeel om de bouw te versnellen en bouwplannen te
kunnen behandelen en begeleiden. Verder krijgt een aantal afspraken uit het coalitieakkoord dit jaar al hun beslag: er is geld
vrijgemaakt voor het aannemen van een nieuwe BOA, er wordt
gestart met de ontwikkeling van een visie op Lage Zwaluwe en
er kan een bedrijfscontactfunctionaris worden aangenomen.
Evenwichtig
“We leggen opnieuw een evenwichtige voorjaarsnota voor aan
de gemeenteraad,” meent wethouder Bakker. “We stellen de
raad voor het overschot toe te voegen aan de gemeentelijke
spaarpot. De nieuwe gemeenteraad heeft veel ambitie om zaken voor elkaar te krijgen en dan is het verstandig een stevige
financiële reserve te hebben. Want tegenvallers komen er altijd,
zeker in deze roerige tijden.”
De gemeenteraad behandelt de voorjaarsnota in haar vergadering van 14 juli.
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NIEUWE PLANNEN VOOR KLEINE
SCHANS EREN HET VERLEDEN
Het college van Drimmelen heeft het nieuwe schetsontwerp
voor de Kleine Schans in Terheijden vastgesteld. Dit ontwerp is
een eerbetoon aan het verleden, waarin er een hoofdrol weggelegd is voor water. Op donderdagavond 16 juni 2022 is het ontwerp tijdens de informatieronde gepresenteerd, toegelicht en
geïnteresseerden konden hun vragen stellen over het ontwerp.
Wethouder
Lieke
Schuitmaker:
“Met
deze plannen zetten
we niet alleen het
verleden van Terheijden in het zonnetje,
maar verbinden we
de geschiedenis van
de Kleine Schans ook
met wat Terheijden
zo bijzonder maakt, zoals het water, de Mark, de haven, en het
Traais Energie Collectief (TEC).”
Beleef de kracht van water
Het nieuwe ontwerp van de Kleine Schans neemt de bezoekers mee in de geschiedenis van dit bijzondere vestingwerk dat
deel uitmaakt van de Zuiderwaterlinie. Vanaf de haven gezien
wordt de dam naar de Schans omgetoverd tot een bijzondere
Watertrap, die de mensen uitnodigt om er overheen te lopen.
Op de dam komen zogenaamde karrensporen die de vroegere
verbinding tussen de Schans en de omgeving symboliseren. Aan
weerszijden daarvan komen traptreden met zeven niveaus die
de Watertrap vormen. Het water wordt opgepompt vanuit de
gracht en stroomt via de traptreden weer terug de gracht in.
Aan beide zijden van de dam komen in de gracht waterspuwers.
De toegang tot de Watertrap is ook geschikt voor incidenteel
autoverkeer in verband met de evenementen en is toegankelijk
voor mindervalide bezoekers. De Kleine Schans zelf blijft verder
behouden zoals die nu is.
Visstoep en duiker onder de dam
In het ontwerp staat op verzoek van de vissers ook een visstoep
voor mindervalide vissers. En er komt een duiker onder de dam
om het water door te laten stromen.
Bron: SYNarchi

Samenwerking met de Energiebrouwerij
Naast de Kleine Schans ligt de Energiebrouwerij van het Traais
Energie Collectief (TEC). Deze brouwerij wordt een ontmoetingsplek en de plaats waar bezoekers straks van dichtbij kunnen
zien hoe duurzame Traaise energie wordt gemaakt. Ook wordt
hier het verhaal van TEC verteld om anderen -energiecoöperaties, dorpen en gemeenten- te inspireren.
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Met het collectief is besproken dat deze locatie de plek is waar
bezoekers van de Kleine Schans gebruik kunnen maken van de
horeca. Die verbinding wordt concreet gemaakt door de aanleg
van een pad en bewegwijzering tussen de Kleine Schans en de
Energiebrouwerij.
Recreatief versterken
Al enige tijd is er de wens om de Kleine Schans in Terheijden
op het gebied van recreatie te versterken, binnen de mogelijkheden die er zijn. Eerder werden al informatieborden en vlaggen van de Zuiderwaterlinie geplaatst, om het verhaal van het
verleden te delen met de bezoekers. En na een lange zoektocht
waarbij verschillende opties bekeken en besproken zijn, ligt er
nu een nieuw ontwerp dat binnen de uitgangspunten en het
beschikbare budget past. De aanleg van de Watertap realiseert
de volgende doelstellingen: versterking van ecologische waarde;
versterking van cultuurhistorische waarde en versterking van
attractieve waarde van de Kleine Schans.
Na de presentatie in de informatieronde is het schetsontwerp
ook geplaatst op de gemeentelijke website.

KERKEN
VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt Terheijden
e-mail: terheijden@naardekerk.nl
Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 2 juli 19.00 uur: Eucharistieviering. Extra Collecte
ondersteunend werk Bisdom Breda. Voorganger: pastoor R. van
Bronswijk. Zang: dhr. H. Vergouwen. Orgel: dhr. J. van Opdorp.
Zondag 3 juli 11.30 uur: Terugkomviering van alle dopelingen
van de afgelopen 3 jaren in de H. Gummaruskerk te Wagenberg.
Voor deze viering hebben de dopelingen een uitnodiging gehad.
Breng je doopkaars mee.
Zaterdag 9 juli 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger:
pastoor R. van Bronswijk. Zang: dhr. H. Vergouwen. Orgel: dhr.
J. Horbach.
Zaterdag 16 juli 19.00 uur: Eucharistieviering. Afsluiting
Seizoen. Voorganger: pastoor R. van Bronswijk. Koor: Anthony
Singers.
Zondag 17 juli 11.00 uur: Doop Marly Embrechts.
12.00 uur: Doop Noud Stoop.
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 terheijden@naardekerk.nl. U bent van
harte welkom.
Rondom de Toren wordt bezorgd op woensdag of donderdag.
Geen RdT in uw brievenbus?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of bel 076 5932137.
Graag uw naam, postcode en huisnummer vermelden.

IETS VERDER VAN DE TOREN
BIESBOSCH CHALLENGE KOMT TERUG:
“MET JE SNATER IN HET BIESBOSCH
WATER”
Rennen over landerijen, ploeteren door
het water, glijden door de modder en lachend over de finish. De Biesbosch Challenge 2.0 is in een volledig nieuw jasje
gestoken en vindt dit jaar plaats op zaterdag 10 september.
Nieuwe editie
De Biesbosch Challenge is terug van weggeweest: het evenement dat zich in de voorgaande jaren vooral richtte op de gevorderde sporter met een uitstekende conditie heeft een volledig andere inhoud gekregen. Met deze vernieuwde inhoud wil
de organisatie een grotere doelgroep bereiken en deelnemers
op een andere manier sport en beweging laten ervaren. De
Biesbosch Challenge 2.0 is een obstakel-mud run met een grote
fun factor. Niet voor niets is onze slogan “Met je snater in het
Biesbosch water”.
Als locatie is gekozen voor het havengebied in Drimmelen. De
jachthaven is bij uitstek geschikt om een mooi en uitdagend parcours neer te zetten en vormt dan ook de centrale plek voor
het evenement. Het parcours gaat ook door Drimmelen dorp,
het bijbehorende natuurgebied de Worp en de Biesbosch. We
willen immers zoveel mogelijk deelnemers en bezoekers laten
genieten van wat Drimmelen te bieden heeft.
Parcours
Op het parcours vinden de deelnemers meerdere obstakels die
uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. Er is voor iedere
leeftijd wat wils. We hebben een parcours met een afstand van
2,5 km, 5 km en 8,5 km. De obstakels zijn deels natuurlijke obstakels en deels gecreëerd. Naast uitdagende obstakels op het
parcours is er ook voldoende ruimte voor de fun factor. Bij ons
is meedoen belangrijker dan een snelle finishtijd want na de
finish begint het echte feest en is het tijd voor ontspanning met
muziek en Brabantse gezelligheid.
Deelnemen
De Biesbosch Challenge is geschikt voor deelnemers vanaf 6
jaar en natuurlijk alle volwassenen. Deelnemen kan als gezin,
vriendenteam, (studenten)verenigingen, bedrijf ect. Kortom
geen reden om niet mee te doen.
• Parcours 1 - De Ottertjes - 6 t/m 9 jaar: 2,5 km.
• Parcours 2 - De Bevers - vanaf 9 jaar: 5 km.
• Parcours 3 - De Zeearend - vanaf 12 jaar: 9,5 km.
Inschrijven en meer informatie
Via de website www.biesboschchallenge.nl vind je de deelnemersprijzen, kun je je inschrijven en vind je meer informatie
aangaande het evenement.
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