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Maar de lente.........

Annemarie Vermunt vond deze wensballon.
Een toepasselijke tekst in deze tijd....
Foto: Gerard van Vugt
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CORONA
MAAR DE LENTE WIST HET NIET….
Het was begin 2020...
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug.
Februari was een heel onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen.
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen,
alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen… En toen
werd het maart...
Het was maart 2020...
De straten waren leeg, de
meeste winkels waren gesloten,
de meeste auto’s stonden langs
de kant van de weg, de mensen
kwamen bijna niet meer buiten
en dat over de hele wereld.
Landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit
gebeurde, het was zo surrealistisch... Iedereen wist wat er aan
de hand was.

GEZONDHEID
Algemeen noodnummer		
112
Maar de lente wist het niet.
Huisartsenpost Oosterhout
0162 - 435 000
En de bloemen bleven bloeien. En de zon scheen…. De eerTandarts (buiten werktijden)
0162 - 424 024
ste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan. En de zwaluwen
Pastorale zorg			
06 - 514 900 11
kwamen terug. En de lucht werd roze en blauw. Het werd later
Bloedafname Terheijden		
Hoofdstraat 2
donker en ‘s ochtends kwam het licht vroeg door de ramen.
				
ma. - vr. van 8.30 - 10 u
Bloedafname Wagenberg		
Dorpsstraat 58a
Het was maart 2020...
				
ma. en do. 9 - 10 u
De jongeren studeerden online, vanuit huis. Kinderen speelden
Apotheek Terheijden		
076 - 593 4300
onvermijdelijk vooral in huis. Pubers verveelden zich, ouders
Service apotheek Wagenberg
Dorpsstraat 58a
wisten niet wat te doen. Mensen kwamen alleen even buiten om
				
na contact apotheek Made
boodschappen te doen of om de hond uit te laten. Bijna alles
				
ma. - vr. 8.15 - 10 u
was gesloten….. Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars.
Surplus Welzijn Terheijden		
Raadhuisstraat 2c
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken. Mensen
				www.surpluswelzijn.nl
moesten vanuit huis gaan werken. Ondernemers kwamen in de
Maatschappelijk werk		
076 - 502 7788
problemen. De meeste kinderen konden niet meer naar school.
spreekuur		
di. 9 - 10 u
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen.
Sociaal Raadslieden Werk		
076 - 502 7788
Operaties en onderzoeken werden uitgesteld... Iedereen wist
spreekuur		
di. & do. 9.30 - 11 u
het.
contact			sociaalraadslieden@		
				surpluswelzijn.nl
Maar de lente wist het niet
Schuldhulpverlening		
076 - 502 7788
en het ontsproot. Ze draaide
Juridisch spreekuur Terheijden
1e en 3e ma. 17 - 18 u
onverstoorbaar haar jaarlijkse
				Raadhuisstraat 2c
programma af. Ze schonk ons
SWO				
0162 - 451 894
haar mooiste bloemen en haar
POLITIE
heerlijkste geuren.
Algemeen nummer		
112
Het was maart 2020.  
Politie Zeeland/West-Brabant
0900 - 8844
				www.politie.nl
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of
Wijkagenten			
L. Brooimans & D. Sjardijn
preventief. Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk,
GEMEENTE INFORMATIE
Park 1 Made T. 14 0162
anderen móesten. Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven
				www.drimmelen.nl
was ineens een bedreiging. Iedereen moest flinke afstand tot
WMO-loket			
ma. - vr. 9 - 12.30 u
elkaar bewaren, dat was afschuwelijk. In de supermarkt waren
				gemeente@drimmelen.nl
allerlei schappen leeg. Allerlei leuke dingen gingen niet meer
Milieustraat Terheijden		
076 - 593 4795
door, daar werd een streep door gezet
openingstijden		
ma. - vr. 13 - 16 u, za 10-15 u
en niemand wist wanneer dat weer kon.
Ophalen afval
Terheijden
groen: 15/04, grijs: 22/04
Mensen werden beperkt in hun vrijheid
Wagenberg
groen: 17/04, grijs: 24/04
terwijl er vrede was.
Ophalen oud papier Terheijden 15/04 Wagenberg 3/04,17/04
Over de hele wereld werden veel menOphalen plastic
Terheijden 15/04 Wagenberg 3/04, 17/04
sen ziek en het was besmettelijk...
OVERIGE
Er was isolatie, ziekte en paniek…. Toen
Bibliotheek Terheijden		
di.- wo.15 - 17 u, vr.15-19.30 u
Woonvizier			
0162 - 679 800
werd de angst pas echt!!
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En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit... En de weken duurden ineens veel langer... En iedereen hoopte dat er niet nóg
meer strenge maatregelen zouden volgen... De mensen zaten
vast in een film en hoopten dagelijks op dé held... De wereld
was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit
verwacht... Iedereen wist wat er gebeurde.
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven
bloeien.
De magnolia stond in de knop, de vogeltjes begonnen aan hun nestjes.
En toen…
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt. Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon
doen. Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen
lieten hun fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit.
Sommigen leerden een nieuwe taal. Sommigen ontdekten kunst.
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg
naar zichzelf terug. Anderen stopten met onwetend onderhandelen.
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor
het gezin. Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met
slechts vier mensen. Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie
om de liefde van hun leven te vinden. Anderen boden aan om
voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken.
Iedereen wist ineens wat een ‘vitaal beroep’ was. Deze mensen
werden helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit.Anderen
gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op
deze manier samen te zijn.
Mensen kregen oog voor eenzaamheid
en verzonnen dingen om er iets aan
te doen. Mensen herstelden van hun
stressvolle leven. Mensen die elkaar niet
kenden, begonnen spontaan een praatje
met elkaar. Sommigen maakten vliegers
van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze konden bellen. De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden
moeten ontslaan. Gepensioneerd zorgpersoneel bood zichzelf
aan om te helpen in de zorg.
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen.
Om 20.00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die
keihard aan het werk waren om in de zorg alles draaiende te
houden.
Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, van sociale contacten en
misschien ook van zijn roeping. Dit deed iets met het collectieve
bewustzijn, dit deed iets met alle mensen…
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het
vond zichzelf opnieuw uit.
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar
waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen… Dat wisten we allemaal.
En de lente wist het niet.
En de bloemen bleven bloeien,
en de bomen liepen uit.
En het werd steeds warmer.
En er waren veel meer vogels.
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En toen kwam de dag van bevrijding…
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij
was. En dat het virus had verloren! Dat
iedereen SAMEN had gewonnen!!!
En toen ging iedereen de straat op... Met
tranen in de ogen... Zonder maskers en
handschoenen…
De buurman werd geknuffeld, alsof hij
een broer was.
En de wereld was
mooier en liefdevoller geworden.
En de mensen waren humaner geworden. En ze hadden weer waarden
en normen. De harten van mensen waren
weer open, en dat had positieve gevolgen.
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen van
wat de mensen háár veel eerder hadden
aangedaan.

FIETSGILDE DE BARONIE
Voorlopig zijn alle
activiteiten van het
Fietsgilde afgelast in
verband met corona.
Zodra daar verandering in komt, zullen
we u dat laten weten.

RABO EERSTE-HUIS-EVENT
Twee weken geleden
zag de wereld er nog
anders uit.
Helaas hebben wij besloten om het EersteHuis-Event op 16 april
bij Rabobank Amerstreek te annuleren
vanwege de ontwikkelingen rondom het
Corona-virus.

georganiseerd kan en mag worden. De
werkgroep van Drimmelen Connect! gaat
kijken om eventueel volgend jaar een festival te organiseren en dankt iedereen die
in de voorbereiding zijn of haar steentje
heeft bij gedragen.

FOTOEXPOSITIE
Helaas gaat door het
corona-virus de jaarlijkse fototentoonstelling die Amateurfotoclub Dinasa op 1e en
2e paasdag, 12 en 13
april a.s. zou houden
in café Bij Bas niet door.

En toen kwam de zomer....
Omdat de lente het niet wist. En hij was
er nog steeds.
Ondanks alles. Ondanks het virus. Ondanks de angst. Ondanks de dood.
Omdat de lente het niet wist,
leerde iedereen de kracht van het leven…
Susan Blanco (De Taalrecycler)
“Geïnspireerd door mensen”

HELAAS...
TERHEIJDENSE OLDTIMERDAG GAAT NIET DOOR...
Dit jaar was de
organisatie helemaal rond om
er op 19 april
weer een mooi evenement van te maken.
Maar we hebben jammer genoeg geen
invloed op het Corona-spook. Daarom
hebben we besloten om voor de gezondheid van alle deelnemers en bezoekers
het evenement af te gelasten.

ZEVENDE HEMEL
TOERNOOI GAAT HELAAS
NIET DOOR
Ook het Zevende
Hemel
Toernooi
zal dit jaar niet
doorgaan! Dit alles
uiteraard naar aanleiding van het coronavirus. Wij willen iedereen die zijn steentje al heeft bijgedragen bedanken voor
hun inzet. Maar ook de sponsors die al
hebben toegezegd ons te steunen willen
wij bedanken en sterkte wensen in deze
moeilijke en sombere tijd. Zoals het er nu
voorstaat organiseren wij het Zevende
Hemel Toernooi weer in 2021. Laten we
ons allemaal houden aan de regels zoals
voorgeschreven, dan is deze onzekere en
angstige periode hopelijk snel voorbij.
Namens Stichting Zevende Hemel
Toernooi, Ton Weterings

4 DE VRIJHEID FESTIVAL

Volgend jaar zullen we alles weer op kunnen pakken om er iets moois van te maken!
Het TOV team

Aan de lange lijst
berichten van activiteiten/evenementen die vanwege de
coronacrisis niet doorgaan, is ook ‘4 De
Vrijheid Festival’ toegevoegd. Begrijpelijk
dat in deze omstandigheden op Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei) geen festival

GILDEDAG UITGESTELD
In eerdere uitgaven
van Rondom de Toren heb ik u verteld
dat we dit jaar een
grandioos feest op
30 augustus zouden hebben met
ons kloveniersgilde.
U leest het goed,
zouden, als in verleden tijd. Onze overheid, zoals ons bestuur genoemd wordt, heeft in alle wijsheid besloten, gezien de huidige situatie
omtrent het coronavirus, deze dag uit te
stellen naar later datum.
We zouden nog ongeveer zes vergaderingen nodig hebben tot de door minister-president Rutte genoemde datum van
1 juni. Om duidelijke redenen zijn bijeenkomsten verboden tot die datum en daar
een vergadering bij ons gemiddeld met
twintig personen is, zult u begrijpen dat
ook wij hieraan gevolg moeten geven.
Met pijn in het hart leggen we nu alle
voorbereidingen stil en wachten geduldig
af tot we weer bijeen kunnen komen. U
zult begrijpen dat het kloveniersgilde zijn
publieke taken tijdelijk neer zal moeten
leggen tot de situatie in Nederland weer
verbeterd is.
Mocht er nieuws zijn wat wij graag met
u als lezer willen delen, dan zult u dat in
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Rondom de Toren als eerste lezen. Tot die tijd zeggen we: “Blijf
gezond, let op jezelf en elkaar.”
Met vriendelijke groet, namens het kloveniersgilde,
Michel Brocks

LEZERS IN DE PEN
DE KLEINE SCHANS
In ons nummer 1033
staat deze foto van
Fer van Vuuren, waar
hij op aanvraag een
rondleiding
geeft
over
de
Kleine
Schans. Fer vertelt
daar wat meer over
de historie van de
Kleine Schans.
Ik wil wat meer bij mezelf blijven en jullie vertellen hoe ik de
Kleine Schans beleefd heb.
Ik heb bijna 45 jaar gewoond aan de Kleine Schans en wel in
het huis Molenstraat 24, naast de Bon Bini-bar, tegenwoordig ‘t
Barreke.
Als ik de Kleine Schans nu bekijk door de bril van heden ten
dage en ik zou die toen moeten kwalificeren, dan zou ik zeggen
dat de Kleine Schans een mooi natuurgebied was, midden in ons
dorp. Helaas heeft de toenmalige gemeente Terheijden gemeend
de Kleine Schans te moeten gaan renoveren; voor mij was het
geen renovatie maar een verruïnering van de Kleine Schans. Om
economische redenen wel begrijpelijk, maar om een gracht te
graven aan de voet van een vesting die bijna 14 meter diep is,
dan vraag je om moeilijkheden. Maar dit is allemaal praten achteraf.
Foto René Schotanus

Als ik weergeef hoe de Kleine Schans er toen uitzag, was dit
toch een wezenlijk ander beeld dan nu. Op de Kleine Schans
had je verschillende gebieden zoals de kwebben, dat waren eigenlijk drassige stukjes grond die gelegen waren achter de woningen van de voormalige mulder, fam. Rombouts, en schilder
Piet Voermans, achter de Bon Bini-bar en Gerritje Diepstraten,
voor de woningen aan de Schansstraat waar nu de woningen zijn
van Dudok en Vermunt en bij de bomen bij de boerderij van Piet
Ooninx en achter de woningen aan de Schansstraat die gelegen
waren aan de Schans. Deze gebieden kenmerkten zich door een
zeer drassige bodem waar heel het jaar water stond en waar de
biezen, de zgn. sigaren, weelderig groeiden. Voor de toenmalige
eigenaar/huurder Gerrit Schets waren dit de gebieden waar hij
het minst aan had voor zijn koeien, maar die wel van belang
waren bij het beheer van de gronden.
Langs de Kleine Schans liep een 2 meter brede sloot bij het
bastion dat het dichtst bij de huidige haven ligt, op plusminus 2
meter van de Schans af. Verder liep de sloot rondom de Schans
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op een afstand van 5 à 6 meter. Waar zich
nu het voetpad bevindt, dat nu licht glooiend loopt maar vroeger nogal wat meer
niveauverschillen kende, was rondom de
Schans een verhoging, waar de kwebben
die ik hiervoor vernoemd heb, tegenaan
liepen. Vanaf deze verhoging, dus als we
vanaf de Schansstraat over de Schans
naar de molen lopen, bevond zich aan
de linkerzijde een terrein wat we nu nog
zien in het groene hart van Zuid-Holland:
stukken weiland van ongeveer 10 meter
breed, die bol liepen en waartussen zich
greppels bevonden, die dus haaks op de
vestiging zelf liepen en haaks uitkwamen
op de sloot rondom de Schans. De eigenaar/huurder zorgde er wel voor dat
deze greppels altijd goed uitgediept bleven, want zo liep het water van deze weilanden weg naar de sloot om de Schans
heen en ontstonden er mooi groene malse weiden voor zijn koeien.
Gerrit Schets zorgde toen al op een innovatieve manier voor dit land. Als het winter werd, werd er een vijzel (een as met
grote schoepen) geplaatst bij de Mark om
zodoende de Schans onder water te zetten. Want het water stond dan vanaf de
Schansstraat tot aan de verhoging midden
op de Schans (waar zich nu het voetpad
bevindt) en vandaar tot aan de voet van
de Schans zelf, helemaal rondom in het
water.
Je kunt je voorstellen wat dat betekende
met de toenmalige winters: het water bevroor goed en meestal kwam er wel een
pak sneeuw bij. Je kunt dan echt spreken
van een winters tafereel, waarbij de ouders met kinderen van boven de berg af
zo het ijs op sleeden en uitkwamen daar
waar zich nu het voetpad bevindt, hoe
harder hoe mooier.
Maar ook aan dit tafereel kwam een eind
als het ging dooien, dan stond de Schans
weer onder water. Gerrit Schets sloot
zijn vijzel andersom aan en pompte het
water weer de Mark in zodat de Schans
weer droog kwam te staan. Als het water
wegtrok van de Schans zag je ook nogal
wat mannen lopen, want met het onder
water zetten van de Schans was er ook
paling en lauw (zeelt) mee de Schans op
gezet en die konden ze nu zo oprapen,
dat was een lekker maaltje.
Nadat het water weg was en de lente
eraan kwam, zag je wat dit tot gevolg had
voor de Schans: het leek wel een bloemenzee.Want langs de slootkanten groeide de boterbloem weelderig, op de bol-

vormige weide groeiden de pinksterbloemen en op de hogere gronden de paasbloemetjes en paardendistels. Deze bloemen ging je dan plukken en zette die in
een vaasje voor het Mariabeeldje in huis,
want het was dan mei geworden. Dat kun
je je tegenwoordig niet meer voorstellen. Maar je moet het ook plaatsen in de
tijdgeest van toen. Het was toen ook gebruikelijk als je Rooms Katholiek was en
je zag kapelaan Diercx of Van der Weide
fietsen in hun zwarte toog met daarover
een paarse sjerp, dat je dan knielde of een
kruisteken maakte op straat want je wist
dan dat hij op weg was naar een ernstige
zieke om de Laatste Sacramenten toe te
dienen.
Als het dan voorjaar werd, ging je met een
schepnetje, gemaakt van een panty van je
moeder, kikkerdril scheppen en dit deed
je in een potje thuis, zodat je kon zien hoe
de kikkerdril zich ontwikkelde tot kikkervisjes en naderhand tot kikkers. De meeste kikkers bevonden zich in de kwebben,
de drassige stukken van de Schans.

Als je nu kijkt naar het bastion dat uitkijkt op de Molenstraat en waar lang een
silhouet op gezeten heeft van een kunstenaar, dan zie je enkel nog wat gras. Maar in
mijn herinneringen kon je hier heel goed
het metselwerk zien en ik weet dat mijn
vader vanaf dit punt stenen ophaalde om
in onze woonkamer 2 hoekschoorsteentjes te bouwen. Het waren lichtgele zachte stenen, iets groter dan ijsselsteentjes
en kleiner dan de toen gangbare boomse stenen. Ook was het gebruikelijk dat
je op de hogere gedeelten mannen met
schoppen zag lopen om mollen te steken.
En als ik dan terugdenk hoe de Kleine
Schans er vroeger uitgezien heeft tegenover hoe hij er nu uitziet, dan kies ik toch
voor vroeger, alleen maar om de flora
en de fauna die zich toen op de Kleine
Schans bevonden. Nu zouden we dit als
een uniek natuurgebied bestempelen,
mede door de beheersmaatregelen van
Gerrit Schets, misschien wel uit nood geboren.
Johan den Ridder

EN TOEN GEBEURDE..
DE WAGENBERGSE
HANDBOOGSCHUTTERIJ
Wagenberg heeft enkele schutterijen
gekend. Een daarvan was de handboogschutterij Les Taxandres. Deze schietvereniging was opgericht in 1862 en thuis
in café De Ploeg tegenover de kerk.
In de Bredasche Courant van 12 oktober
1862 was te lezen over het allereerste
schuttersfeest: “Wagenberg, 7 October.
Heden was het voor onze gemeente een
ware vreugdedag. Ter gelegenheid der
kermis vierden de handboogschutters
Les Taxandres het eerste koningsfeest.
Reeds vroeg in den morgen wapperde
de nationale driekleur. De prachtige
konings-medaille werd behaald door
den schutter C. K.” Mogelijk was dat de
bakker, Cornelis Kouwenberg. Daarna
werd de schutter-koning met paard en
wagen door het dorp gereden. Ook toen
was er bij zo’n gelegenheid al “een platte
wagen” voor de kampioen, zoals wij nu
nog zien wanneer een voetbalelftal de
seizoenwinnaar is.

Het 25-jarig bestaan werd met een
klein berichtje in de krant algemeen
bekendgemaakt met daarbij de mededeling: er zal “een landelijk concours
gehouden worden”.
Daarna was in de krant ‘De Grondwet’
van 28 juli 1887 een uitgebreid verslag te
lezen van een waar dorpsfestiviteit. Tegen
10.30 uur begon de optocht waaraan 29
gezelschappen, inclusief de jubilerende
handboogschutterij, deelnamen. Verder
nog een erewacht te paard en een wagen
met bruidjes. Omdat er in Wagenberg
nog geen muziekvereniging was, waren
Fanfare Aurora uit Made en Harmonie
Kunstmin uit Lage Zwaluwe uitgenodigd.
Om circa 12.00 uur begon de wedstrijd.
Het daaropvolgend druk bezochte feest
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50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden 06-51996129
info@harmonieterheijden.nl

werd muzikaal opgeluisterd door beide muziekkorpsen.
Les Taxandres had in datzelfde jaar tijdens een handboogconcours, georganiseerd door Handboogschietvereniging
Soranus uit Lage Zwaluwe, de eerste prijs behaald. Het
feest werd toen in Lage Zwaluwe muzikaal opgeluisterd door
Harmonie Kunstmin.
Dit is te lezen in “Fanfare Aurora uit Made en Drimmelen: en de
leden bliezen er dapper op los”, geschreven door Ada Peele en
Matti Herben in DE KLOK nr. 59 van Heemkundekring Made
en Drimmelen (2018).
In 1892 vond het handboogconcours al begin augustus
plaats. Op 8 augustus werd
daar in de krant melding
van gemaakt. En: “Door de
fanfare Onze Vrije Uren werd
het feest opgeluisterd.” In
dat jaar was in Wagenberg
een eigen muziekgezelschap
opgericht; nu is dat de Harmonie Onze Vrije Uren. In 1930 was
Antonius Cornelissen 40 jaar lid en dat werd zelfs in de krant
bekendgemaakt.
Wagenberg heeft nu geen schutterijen meer, maar in Terheijden
zijn er nog altijd 2 met diverse activiteiten. En hopelijk mogen
we daar snel weer een Kring-gildedag met een mooie optocht
verwachten.
Johan van der Made

ZAKELIJK NIEUWS
HET MULDERTJE GESLOTEN
Om samenkomsten van meer dan 3 mensen te voorkomen ga ik verder werken
vanuit huis: Vlierlaan 18, Terheijden,
tel.nr. 06 23271373.
Bestelling
Wanneer je weet wat je nodig hebt vanuit de winkel geef dan
een bestelling telefonisch door en ik zorg dat dit klaar staat op
mijn privéadres, met rekening, en je haalt het daar op (tijdstip
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in overleg).
Reparaties
Wanneer je iets wil laten herstellen, verpak dit dan in een plastic
zak, noteer naam, telefoon (liefst mobiel) en datum. Geef een
duidelijke omschrijving van het herstelwerk. Het pakket kan afgeleverd worden op bovenstaand adres, in de bak “verstelwerk”
naast de voordeur, tijd onbeperkt. Niet aanbellen, ik werk nl.
op zolder en wil niet steeds heen en weer! Wanneer het werk
klaar is krijg je een belletje zodat het weer opgehaald kan worden, met de rekening. Geen geld aan de deur.
Materiaal
In deze tijd van gedwongen thuis zitten, gaan mensen weer
meer met de handen doen en hebben dan dingen nodig, maar
weten niet precies wat…ze willen kiezen! Na telefonisch overleg kan de winkel tijdelijk opengesteld worden voor een één op
één ontmoeting, zodat er gekozen kan worden. De deur gaat
dan achter u op slot, zodat groepsvorming niet mogelijk is. Kom
dan ook alleen s.v.p., zie het niet als een uitje maar als een oplossing.
Ik hoop u zo te kunnen helpen in deze vreemde tijd.
Mariëtte Mulder

PAASDESSERTS VAN MARJA’S ZUIVELIJS
Een van de redenen waarom wij ijs zijn
gaan maken op onze boerderij, is dat heel
veel mensen blij worden van ijs. De wereld staat nu even op zijn kop, maar we
hopen dat we ook in deze tijd, zolang het
verantwoord is, jullie gewoon blij kunnen
blijven maken met ons ijs. Een klein beetje plezier in onzekere
tijden.
Voor de Paasdagen hebben wij daarom ijstaarten en ijsdesserts
bedacht. Ook kunt u bij ons verpakt ijs in halve liters bestellen,
zodat iedereen er ook thuis met zijn dierbaren een fijn moment
van kan maken. Meer informatie vindt u in onze advertentie op
deze pagina.

De Paasdesserts zijn te bestellen t/m dinsdag 7 april. Ophalen/bezorgen is op zaterdag 11 april. Uiteraard volgens de
richtlijnen van het RIVM.
Voor diegenen die de deur niet uit kunnen of willen, bezorgen
wij aan huis in de gemeente Drimmelen. Ook is het mogelijk
om er iemand anders mee te verrassen, desgewenst voegen wij
een kaartje toe met een persoonlijk bericht. Betaling kan geheel
contactloos, per pin of overboeking vooraf.
Wij hopen dat iedereen, ondanks deze moeilijke tijd, er toch een
fijn Paasfeest van kan maken.
Ruud & Marja, Boerderij de Laak & Marja’s Zuivelijs
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VAN ALLES WAT
OMROEP DRIMMELEN
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drimmelen en omgeving waarbij actuele
onderwerpen in de schijnwerpers gezet worden. Hebt u een
nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden?
Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl.
Vanwege de tijdelijke sluiting van de studio’s van Omroep Drimmelen is deze aflevering opgenomen op locatie.
Gemeente Actueel april
Onder normale omstandigheden komt iedere maand een gast
van het college van burgemeester en wethouders naar onze
studio om een toelichting te geven op onderwerpen die van
belang zijn voor onze gemeente. In de huidige tijd informeert
wethouder Jan Willem Stoop ons vanaf een verlaten terras in
Terheijden.
Van verleden naar heden - deel 1 Stuivezand Made
Nee hoor, niet alleen maar
herhalingen, maar een niet
eerder vertoonde aflevering
van onze rubriek ‘Van verleden naar heden’. Omroep
Drimmelen ging en gaat namelijk samen met u weer
even terug naar het verleden
in de diverse kerkdorpen van de gemeente Drimmelen. Voor
deze aflevering waren we in Stuivezand Made. Onze cameraman
Ad van Dijk ging er in gesprek met Jos Kooiman, die heel wat
bijzonderheden weet te vertellen over de prachtige foto’s van
Stuivezand vroeger en nu.
Protestantse kerken Made – opgenomen viering
Op 22 maart vond een Viering van verbondenheid
plaats van de Protestantse
gemeenten van Made, Drimmelen en Hooge Zwaluwe,
die werd opgenomen en online uitgezonden. Nu er geen
publieke liturgische vieringen
mogen plaatsvinden en sommigen deze vieringen ook niet online kunnen volgen werd de opname beschikbaar gesteld voor
uitzending bij Omroep Drimmelen.

HET CORONAVIRUS: VERSNELD
INZETTEN VAN VIDEOCONSULTEN

bij huisarts, psycholoog, praktijkondersteuner en
doktersassistente
Om het besmettingsrisico met het
coronavirus te minimaliseren en te
zorgen dat mensen met klachten
zo veel mogelijk thuisblijven, is het
mogelijk om gebruik te maken van videoconsulten met de huisartsen, psychologen en de praktijkondersteuners van huisartsen
in de regio Oosterhout. Dit betekent dat patiënten niet meer
fysiek bij het consult aanwezig hoeven te zijn, maar vanuit huis
veilig persoonlijk contact kunnen hebben met hun zorgverlener.
Om ondanks de enorme beperkingen door het coronavirus de

continuïteit van zorg en kwaliteit in de regio te waarborgen is er
gekozen voor deze veilige en gemakkelijke oplossing.
De mogelijkheid voor een videoconsult wordt geboden aan alle
patiënten in de regio van ZORROO. Deze bestaat uit Oosterhout, Den Hout (NB), Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg,
Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Oosteind, Oosterhout
(NB), Geertruidenberg, Raamsdonksveer, Rijen, ‘s Gravenmoer,
Sprang-Capelle, Terheijden en Wagenberg.
Op alle praktijken in de regio zijn webcams geïnstalleerd en
de eerste consulten via beeldverbinding hebben al met succes
plaatsgevonden. Tot nu toe is er voor 3600 minuten aan beeldbellen ingezet. Vanwege het coronavirus leveren huisartsen in
Nederland alleen nog fysieke zorg wanneer die niet anders mogelijk is. Om deze reden proberen de huisartsenpraktijken zo
min mogelijk mensen naar de praktijk te laten komen of thuis
te bezoeken. Het inzetten van het meekijk-consult of het videobellen is een heel goed hulpmiddel om mensen meer te bieden
dan alleen telefonisch contact. De betrokken patiënten en zorgverleners zijn erg te spreken over het verloop van deze videoconsulten. Het draagt bij aan het indammen van het verspreiden
van het virus.
In de nabije toekomst zullen
zorgverleners naar verwachting steeds meer gebruik gaan
maken van videoconsulten om
aan de alsmaar stijgende zorgvraag te kunnen voldoen. De
uitbraak van COVID-19 heeft
de implementatie van deze vorm van consulten versneld.
Op de huisartsenpost Oosterhout wordt al geruime tijd het
meekijk-consult ingezet en ook daar laat het duidelijk zijn waarde zien. Deze functie, in combinatie met het gegeven dat de
huisartsenpost Oosterhout tevens de mogelijkheid heeft om
het dossier van alle patiënten in te zien, geeft voor de huisarts
een meer dan voldoende inzicht in de mate van ziek zijn van
de patiënt. Dit vergemakkelijkt het uitvragen en daarmee het
vaststellen van de urgentie.
Een videoconsult kan plaatsvinden op initiatief van zowel zorgverlener als patiënt. Een zorgverlener kan hiertoe besluiten om
gezondheidsrisico’s, zoals besmetting met COVID-19, in te perken. Een patiënt kan er bij voorbeeld naar vragen bij een vervoersprobleem.
Om een videoconsult tot stand te brengen ontvangt de patiënt
via email een link van de zorgverlener. De patiënt heeft enkel
een webcam (computer/laptop) of een videocamera (smartphone) nodig om deze verbinding tot stand te kunnen brengen. Het
videoconsult vindt plaats op een afgesproken datum en tijdstip
door het simpelweg aanklikken van de door de patiënt ontvangen link. Uiteraard wordt de privacy van de patiënt tijdens het
consult gewaarborgd.
De mogelijkheid tot het doen van videoconsulten wordt georganiseerd door Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken
(ZORROO), een samenwerkingsverband van 76 huisartsen in
deze regio. ZORROO maakt zich sterk voor goed afgestemde
zorg. Innovatie en verbinding zijn hierbij de kernwaarden.

WEBSITE TOERISTISCH TRAAIE GAAT LIVE
maar informatiemarkt gaat niet door op 4 april

Wat kan er veel veranderen in een
paar weken. Door de ontwikkelingen
rondom het coronavirus kan de informatiemarkt van Toeristisch Traaie helaas niet doorgaan op 4 april. Wij vinden dit uiteraard bijzonder
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jammer, maar gaan voor een herkansing
aan het begin van het volgende toeristenseizoen in 2021. De nieuwe, prachtige
website van Toeristisch Traaie wordt, zoals gepland, wel op 4 april vanaf 13.00
uur in gebruik genomen.
Op www.toeristischtraaie.nl kunt u dan
kennismaken met alle fantastische deelnemers van Toeristisch Traaie en alvast een
dagje weg plannen in de toekomst!
Website Toeristisch Traaie

Sta versteld van wat Terheijden te bieden
heeft. Op de nieuwe website zijn alle deelnemers van Toeristisch Traaie terug te
vinden. Van restaurants tot monumenten
en van overnachtingsmogelijkheden tot
activiteiten en workshops in Terheijden.
Ook zijn er diverse wandel- en fietsroutes door Terheijden te vinden (waaronder
een historische wandelroute) waardoor
iedereen kennis kan maken met de prachtige streek waarin het dorp ligt.
Met de website van Toeristisch Traaie is
het aanbod voor toeristen in Terheijden
in één oogopslag duidelijk. Daarnaast
kan je op de website terecht voor het
samenstellen van een persoonlijk pro-

gramma van een dagje of daagjes weg in
Terheijden! Dit is heel eenvoudig door
de pagina’s van verschillende deelnemers
en activiteiten op de website toe te voegen aan ‘favorieten’. Makkelijker wordt
het niet om een trip naar Terheijden te
plannen! Op 4 april om 13.00 uur is
het zover. Dan kunt u alle mogelijkheden
bekijken en zelf aan de slag gaan op www.
toeristischtraaie.nl.

PERFECTE HAARROL
Lieve lezers, jullie gaan vast weleens naar
een markt, beurs of braderie of paarden-evenement. Daar zijn vaak ook veel
leuke kraampjes. Een ervan is Ylva’s perfecte haarrol. Deze is nog niet heel erg
bekend in Nederland en België en natuurlijk onze gemeente Drimmelen.
Velen van jullie zullen nu denken: een
rol is perfect??? Ja, dat is hij. Perfect voor
vrouwen en meisjes met lang, dun, dik
of krullend haar om het vast te doen.
Vroeger noemde men het ook weleens
klik-armbandjes; deze sloeg je om je arm
en rolden vanzelf op. Nu zijn de haarrollen wel iets langer. Ze zijn dus niet alleen
handig voor ruiters onder de cap, maar
ook voor kinderen die moeite hebben
met het maken van een knot. Je kunt hem
op diverse manieren indoen.
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Nu zul je wel denken: maar hoe ziet een
haarrol er eigenlijk uit? De strip is gemaakt van synthetisch haar in de neutrale
kleuren blond of bruin of zwart. Dit zorgt
voor een natuurlijke look hoewel je hem
eigenlijk niet ziet zitten onder je haar. De
strip is gemaakt van een buigbaar metaal,
deze rolt op als je hem buigt. Nu zullen
jullie ook wel nieuwsgierig geworden zijn
hoe je hem gebruikt. Dat kan Ylva jullie
allemaal vertellen want ze geeft veel demonstraties met diverse klanten op evenementen. Het stokje (de haarrol) heeft
2 kanten: een holle en een bolle kant. Hij
kan maar op één manier gebruikt worden. Holle kant boven, bolle kant onder.
Je pakt je haar in een staart, doet je haar
ertussen, spreidt het haar over de strip
en trekt het naar beneden. Rol het naar
bovenop. Rol je het te ver dan moet je

12
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een stukje terug anders klikt hij niet goed vast en zit hij los in
je haar. Dat is niet goed en het werkt ook niet. Hetzelfde als
met het buigen van de strip. Vind je het nog erg lastig om het
bij jezelf te doen, dan geef ik als tip: probeer eerst even uit bij
iemand met lang haar. En als je het dan zelf gaat doen, zul je zien
dat het wel lukt.
P.S. Zeker niet in de spiegel kijken want dat werkt averechts.
Doe dit op gevoel. Zelfs kinderen kunnen dit ook. Emy heeft ook
een demofilmpje op Facebook staan van Ylva’s perfecte haarrol:
dit is te vinden op EJC de Jong of EJC Halster Design. Voor info
kunt u daar even kijken. Ze zijn ook bij ons verkrijgbaar.
Als je haar maar goed zit.
Liefs, Emy en Ylva

VRIJWILLIGERSWERK IN DEZE
“CORONAPERIODE”

Veel van het gewone vrijwilligerswerk kan in deze coronaperiode niet doorgaan: hierbij kun je denken aan alles wat met
sporten te maken heeft, buurthuizen, onderwijs, evenementen,
1 op 1 bezoekjes bij mensen thuis.
Ook de zorginstellingen kunnen geen activiteiten meer doen en
familie kan niet meer op bezoek. Wat natuurlijk niet wil zeggen
dat er geen behoeftes meer zijn. Veel mensen zitten nu thuis
of in een instelling en moeten hun activiteiten en gezelschap
missen.
Intussen zijn er al nieuwe initiatieven genomen tegen vereenzaming en om nog wat aandacht en zorg aan elkaar te kunnen
geven. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
+ SWO heeft een groep vrijwilligers gevonden die mensen gaan
bellen.
+ De KBO heeft een belcirkel waar leden van de KBO Made
mensen gaan bellen.
+ Een brievenbus in Lage Zwaluwe waar kaartjes voor bewoners van Ganshoek in gedaan kunnen worden.
+ De Zonnebloem die probeert elke week een attentie te doen
(kaartjes, bloemen).
+ Een idee om een belcirkel op te zetten.
+ Vrijwilligers die altijd op bezoek gingen, houden telefonisch
contact met de mensen.
+ Een nieuwsbrief voor alle leden van een gymclubje met oefeningen.
+ Eetpunten die gemaakte maaltijden bij de mensen thuis bezorgen.
+ Een kok die wil komen voor de meest kwetsbare doelgroep.
Er zijn vast nog meer voorbeelden.

Wat kunt u doen?
Wilt u graag iets betekenen in deze tijd, heeft u een idee of wilt
u hierover van gedachten wisselen? Het Vrijwilligers Informatiepunt en SWO denken graag met u mee. Telefoon: 0162 451894,
e-mail info@swodrimmelen.nl.
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1 Adje Vermeulen, 2 Els Geurts, 3 Gerard van Vugt, 4 Diana de Jager,
5 Nettie van Gils, 6 Frans Snoeren, 7 Jack Moerenhout,
8 Matthijs Suykerbuyk, 9 Jack Vermeulen, 10 Jozef Roelands,
11 Anita Dudok, 12 Marianne Vermeulen, 13 Rini Vermeulen
14 John van der Zanden
Allemaal bedankt voor de mooie foto’s!!!!
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Helpende handen Wijngaerd gezocht
De medewerkers van De Wijngaerd zetten zich volledig in om
de zorg voor hun ouderen in het verpleeghuis onder moeilijke omstandigheden voort te zetten en tegelijk te voorkomen
dat deze meest kwetsbare groep besmet kan raken met het
Coronavirus. Tot nu toe gaat dat heel goed, maar ze houden rekening met de mogelijkheid dat ook hun medewerkers kunnen
uitvallen als ze zelf ziek worden.
Voor dat geval wil De Wijngaerd een groep oprichten die een
helpende hand wil en kan toesteken als de omstandigheden dit
noodzakelijk maken bij allerlei activiteiten.

POLITIEK
VOOR EN DOOR DRIMMELEN?

Hoe zal de toekomst verlopen richting 2040?

WWW.RONDOMDETOREN.NL
WWW.FACEBOOK.COM/RONDOMDETOREN.NL

Niemand kan daar nu een antwoord op geven. Toch zijn we verplicht er over na te denken en richting te geven welke kant we
op willen, zodat het aangenaam vertoeven blijft in Drimmelen.
Onlangs is de Toekomstvisie 2040 Voor en Door Drimmelen
besproken. Een visie waar iedereen die het wilde zijn zegje over
heeft kunnen geven, behalve de politiek. Wethouder Bakker was
van mening dat de visie, die tot stand is gekomen in samenspraak met inwoners, de bouwstenen heeft geleverd voor de
toekomst en daar bleef hij bij!
Combinatie Algemeen Belang is echter van mening dat de visie
op sommige punten meer richting toekomst geschreven moet
zijn. En concreet moet worden in plaats van algemeenheden.
Want willen we echt fijn blijven leven, wonen en werken in
onze blauwgroene gemeente, dan zullen er toch echt concrete stappen gemaakt moeten worden! Wij willen namelijk geen
zorgstructuur die gebaseerd is op vrijwilligers en mantelzorgers.
Heel de maatschappij is immers al gebaseerd op vrijwilligers. De
CAB vindt dat er ook invulling gegeven moet worden aan extra banen. CAB wil niets liever dan dat er voldoende zorgcomplexen en levensloopbestendige woningen beschikbaar zijn, maar
dan wel op korte termijn hiermee starten gezien de vergrijzing
en de vraag naar anders wonen. CAB is geen voorstander van
experimenteren met nieuwe woonvormen en nieuwe manieren
van bouwen zoals in de visie staat. Wij willen een zorgvuldige
invulling van woningen, waarbij er ook
zorgvuldig met gronden omgegaan wordt.
Experimenteren, dat
doe je namelijk op
school bij scheikunde!
Voor wat betreft de
visie die draait om Mooie natuur bijvoorbeeld bij Gat van de Ham
groene energie, dan
komen we helaas niet verder dan zonnepanelen op daken, enkele windmolens en zonneweiden. CAB is tegen massale zonneweiden in onze polders. In de visie staat ook dat Drimmelen
een mooie natuur heeft, waar we zuinig op moeten zijn. Daar
wordt de spijker precies op zijn kop geslagen wat ons betreft.
Het bestuur van Energie Coöperatie Opgewekt Drimmelen had
hierover ook terecht zijn zorgen geuit.
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2040 is zo ver weg maar ook dichtbij, ontwikkelingen gaan ontzettend snel. Denk
daarbij ook aan geometrie en waterstof.
Jammer dat de visie op het nieuwe vergroenen niet aangescherpt kon worden!
Fractie Combinatie Algemeen Belang

opgezet, de dochter die voor haar moeder de boodschappen doet, de kleinzoon
die voor zijn opa even naar de apotheek
loopt. Iedereen doet wat hij of zij kan, we
kunnen niet beter doen dan ons best!
Daarom BEDANKT…… BEDANKT
voor wat jullie doen!

VEEL GEZONDHEID IN
DEZE BIJZONDERE TIJD!
Dat wenst Lijst Harry Bakker iedereen in onze blauwgroene gemeente

Het Coronavirus, wie is er niet mee
bekend!
Het is een bijzonder virus dat zich razendsnel verspreid, dit virus slaat ook
onze gemeente niet over.
Verzorgingshuizen die gesloten zijn voor
bezoek. Ouders, opa’s, oma’s, ooms en
tantes, veel mensen zitten nu zonder bezoek. Deze mensen hebben onze hulp
hard nodig voor de dagelijkse zorg, maar
ook voor gewoon een praatje of voor
een denkbeeldige arm om hen heen.
Onze ondernemers en corona
Ook kapsalons en schoonheidsspecialisten moesten na de persconferentie van
23 maart j.l. sluiten. Dit zorgt voor veel
onrust. Het cafeetje op de hoek is dicht,
allemaal plekken waar mensen even samen konden zijn en samen konden praten
over wat er speelt. Laten we ook samen
onze plaatselijke ondernemers hier in
steunen. Diverse ondernemers bevinden
zich in een moeilijke tijd!
Thuis leren en werken
Ouders die thuis werken, maar ook hun
kinderen die thuis zijn. Het “normale” leven is nu even niet normaal.
Het sociale leven
Hou vooral contact met elkaar, via de
post of via de telefoon. Gelukkig leven wij
in een tijd waar dit mogelijk is, maak er
vooral gebruik van! Juist door deze gebeurtenis zien we in de gemeente mooie
initiatieven die door de bewoners zijn

Let goed op elkaar. Want een mooier
Drimmelen maken we samen!
Loes Cornel, Lijst Harry Bakker

GEMEENTE
OMGEVINGSVISIE

enquête over toekomst eigen
leefomgeving
Het gemeentebestuur wil graag van inwoners en ondernemers horen hoe zij hun
leefomgeving in de toekomst zien. Dat is
nodig voor de Omgevingsvisie die de gemeente gaat opstellen. Inwoners kunnen
hun gedachtes en hun belangen kenbaar
maken door het invullen van een digitale
enquête die te vinden is op www.wijzijndrimmelen.nl.
Beschermen
De Omgevingsvisie is een instrument
om de onderdelen van de leefomgeving
die inwoners belangrijk vinden, of waar
ze trots op zijn, te beschermen en waar
mogelijk te verbeteren. Deze visie geeft
straks aan wat de inwoners met elkaar
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belangrijk vinden over hun leefomgeving.
Over alles wat je buiten ziet, hoort, ruikt
en ervaart. Dit kan over gebouwen, wegen, stoepen en water gaan, maar ook
over gras, bomen en monumenten.
“Goed evenwicht”
“De inbreng van onze inwoners is van
groot belang voor de toekomstige ontwikkelingen in de gemeente,” vindt wethouder Jan-Willem Stoop. “Wat moeten
we koesteren, waar moeten we echt wat
veranderen, wat is er echt nodig in de
omgeving: het zijn vragen waar we graag
antwoord op krijgen vanuit de dorpen en
het buitengebied. Maar ook: hoe krijgen
we een goed evenwicht tussen alle opgaven en ambities. Want het gaat ook over
het bouwen van woningen, waar we werken, bereikbaarheid, energievoorziening,
het milieu, de natuur en een veilige en gezonde leefomgeving. Ik hoop op een grote
respons vanuit de samenleving, van jong
tot oud. Want iedereen mag de enquête
invullen.”
Digitale enquête
De digitale enquête vraagt naar aandachtspunten, waarden en kansen in de
eigen buurt. Ook is het mogelijk om een
andere plek in de gemeente aan te wijzen
met belangrijke waarden of mogelijkheden. De enquête biedt ook de mogelijkheid aan te geven waarom invullers deze
waarden toekennen aan die plekken. De
enquête kan worden ingevuld via de website www.wijzijndrimmelen.nl.
Fysieke leefomgeving

De gemeenteraad van Drimmelen
stelde in maart 2020 de Toekomstvisie
2040 vast. Daarin hebben inwoners en
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ondernemers, jong en oud, een beeld
geschetst hoe zij in de toekomst wonen,
leven en werken in Drimmelen zien.
Dat beeld moet nu verder worden
uitgewerkt voor de fysieke leefomgeving.
Dat gebeurt in deze Omgevingsvisie. De
Omgevingsvisie vormt straks ook de
basis voor het nieuwe omgevingsplan,
wat de huidige bestemmingsplannen
gaat vervangen na de invoering van de
Omgevingswet. Voor de Omgevingsvisie
stonden ook verdiepingsavonden gepland.
Deze avonden zijn uitgesteld vanwege de
maatregelen rondom het coronavirus.

GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Gezocht: Toeristische Informatiepunten (TIP’s) gemeente Drimmelen
We hebben al enige tijd geen VVV kantoor meer in de gemeente Drimmelen.
Om bezoekers van onze gemeente toch
van toeristische informatie te kunnen
voorzien, wil de gemeente nu in elk dorp
een Toeristisch Informatiepunt (TIP) oprichten. Een TIP is een plek waar informatie beschikbaar is over alle toeristische en
recreatieve mogelijkheden en faciliteiten
in onze gemeente. Ook kunnen bezoekers er terecht met hun vragen op het
gebied van recreatie en toerisme in onze
gemeente. Daarom zijn wij op zoek naar
ondernemers die de functie van een TIP
in onze gemeente willen vervullen.

Wij zoeken een ondernemer die:
- een eigen fysieke winkel heeft of een
dienstverlener is met een openbaar toegankelijk pand (denk aan horeca, bibliotheek etc.);
- ook in het weekend geopend is (in elk
geval op zaterdagen);
- graag andere mensen van informatie
voorziet over onze mooie blauwgroene
gemeente;
- bereid is om een klein stukje van zijn/
haar pand in te richten als informatiepunt
(denk aan een rek waar informatiebrochures komen te liggen en eventueel de
verkoop van lokale producten).
Wij bieden u:
- een mooi uithangbord waarop duidelijk
aangegeven staat dat u het TIP bent;
- extra online promotie van u als TIP via
kanalen van de gemeente Drimmelen;

- informatie en materiaal om uw informatiepunt te vullen. Denk aan plattegronden,
wandel- en fietsroutes (zowel gratis beschikbaar, als verkoopmateriaal) en een
fysiek rek;
- medezeggenschap over de inrichting,
vormgeving, voortgang en ontwikkeling
van het TIP.
Voordelen:
- meer potentiële klanten die uw bedrijf/
organisatie bezoeken, omdat de gemeente de TIP’s extra zal promoten;
- door op uw website te vermelden dat u
het TIP bent, kunt u de vindbaarheid van
uw onderneming/organisatie online zelf
ook vergroten.
- naast de gratis informatie die de gemeente verschaft, is het mogelijk om zelf
tegen inkoopprijzen wandel- en fietsroutes aan te schaffen die u mag verkopen.
De gemeente voorziet u hierin van de
juiste informatie.
Bent u de enthousiaste ondernemer waar
wij naar op zoek zijn? Stuur uw aanmelding en motivatie dan naar Stephanie Pecriaux, specriaux@drimmelen.nl voor 4
april 2020. Hierna zullen wij gesprekken
voeren met iedereen die zijn/haar interesse kenbaar heeft gemaakt. Op basis
van bovenstaande eisen zullen wij per
dorp een keuze maken uit de inzendingen.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen per mail of telefonisch via 140162.
Wijziging inzameling oud papier
Om de verspreiding van het coronavirus
zo veel mogelijk te beperken heeft afvalinzamelaar Renewi besloten om tijdelijk het
oud papier en karton niet meer samen
met vrijwilligers uit de gemeente in te
zamelen. Om de huis-aan-huisinzameling
toch door te kunnen laten gaan, wordt
de inzameling van oud papier en karton
nu als volgt georganiseerd met alleen medewerkers van Renewi. Zij houden uiteraard rekening met de voorschriften van
het RIVM. Dus:
- De komende tijd (tot 1 juni, tenzij het
Rijk anders beslist) wordt het oud papier
en karton tweewekelijks huis-aan-huis ingezameld. De inzameling valt samen met
de inzameling van het verpakkingsafval
(verpakkingsplastic + drankenkartons en
blik) bij u in de straat. U kunt dus op de
dag dat u het verpakkingsafval aan straat
zet, de komende tijd ook uw oud papier
aan straat zetten.
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- Alle andere inzameldagen van het oud
papier tot 1 juni (onder voorbehoud) komen te vervallen.
Zodra de maatregelen rondom het coronavirus versoepeld kunnen worden en
het weer veilig genoeg is, wordt de inzameling weer op de oorspronkelijke manier hervat.
Voor ondernemers
Het coronavirus heeft niet alleen grote
gevolgen voor onze inwoners, maar ook
voor onze bedrijven, grote en kleine ondernemers en zzp-ers in alle sectoren.
We kunnen ons goed voorstellen dat u
als ondernemer of zzp-er vragen hebt.
Daarom hebben we alle informatie voor
u op een rijtje gezet op www.drimmelen.
nl/ondernemen-coronatijd.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde
omgevingsvergunningen
Terheijden, Molenstraat 11 (4844 AL) (W2020-0122): Het plaatsen van een hekwerk. Ingekomen d.d. 06-03-2020.
Terheijden, Schansstraat 19 (4844 AR)
(W-2020-0132/0133): Het plaatsen van
een tuinhuis. Ingekomen d.d. 11-03-2020.
Wagenberg, Dorpsstraat 56 (4845 CG)
(W-2020-0135): Het moderniseren van
de
telecommunicatie installatie.
Ingekomen
d.d.
12-03-2020.
Terheijden, Vierhoven 29 (4844
VA)
(W-20200137): Uitbreiden
van de woning. Ingekomen d.d. 13-032020.
Wagenberg, Wildestraat tussen nummer
11 en 13 (4845 PK) (W-2020-0138): Het
bouwen van twee bedrijfsgebouwen ten
behoeve van een nieuw op te richten
paardenhouderij. Ingekomen d.d. 13-032020.
Wagenberg, Vlasselt 7 (4845 EV) (W2020-0146): Het kappen van twee bomen.
Ingekomen d.d. 18-03-2020.
Verleende omgevingsvergunningen
reguliere procedure
Wagenberg, Dorpsstraat 14 (4845 CE)
(W-2020-0058): Het renoveren van de
woning en het herbouwen van een aanbouw. Besluitdatum: 05-03-2020.
Terheijden, Mr. Aalbersestraat 13 (4844
AW) (W-2019-0773): Nieuwbouw bij
zwembad Het Puzzelbad. Besluitdatum:
16-03-2020.
Geweigerde omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wagenberg, perceel achter Thijssenweg
21 (4845 PJ) (W-2020-0015): Het plaatsen van 2 opslagcontainers. Besluitdatum:
10-03-2020.
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Ingekomen milieumeldingen (activiteitenbesluit):
Wagenberg, Meulenpad ong. (4845 PP) (W-2020-0152): Het
starten van een inrichting. Ingekomen d.d. 18-03-2020.
LET OP: in verband met de huidige situatie is het niet mogelijk
stukken in te zien. U kunt via omgevingsvergunning@drimmelen.nl stukken opvragen. Tegen betaling van de kosten worden,
voor zover mogelijk, afschriften van de stukken verstrekt.

KERKEN
EN WEG IS DE VANZELFSPREKENDHEID
Vijfheiligen Parochie

Een overzicht van activiteiten en
vieringen in de Vijf Heiligen Parochie. Wat we wel en wat we niet
doen.
Het voelt steeds opnieuw gek en heel
tegendraads om activiteiten, vieringen,
groepsbijeenkomsten en huisbezoeken door te strepen in onze
agenda’s. En juist als kerk zou je graag iedereen bij elkaar willen hebben om te vieren tegen de klippen op, want hoe anders
zouden wij ons hopen, geloven, liefdevol zorgen en omgaan met
elkaar voeden? Toch: het kan en het mag niet!
Straks ook niet: waar er twee of drie in mijn Naam bijeen zijn…
En als je dat wel doet, bewaar dan in Gods Hemelsnaam de
voorgeschreven afstand! Ook wij als kerk hebben ons te verbinden met alles en iedereen om ons heen. Maar, het zij gezegd en
beleefd: vreemd, ongekend en tegendraads is het wel.
De verantwoordelijkheid die wij op ons nemen om vieringen en
pastorale activiteiten van de agenda te halen, kunnen wij inbedden in richtlijnen die wij keer op keer van het bisdom Breda en
de Nederlandse Bisschoppenconferentie ontvangen. Het is goed
om dat te beseffen want de kerk, de pastorale activiteiten en de
vieringen zijn niemands particuliere bezit.
En wat wij hier in de Vijf Heiligen Parochie doen en niet doen
loopt dan ook in hoofdlijnen in de pas met wat gedaan en niet
gedaan wordt in andere parochies. Aan die afspraak zijn wij gehouden om elke willekeur voor te zijn. Daarbij zij wel aangetekend dat elke parochie naar bevind van zaken en mogelijkheden
en middelen daarin wat eigens kan doen of niet doen. In de
beschrijving hieronder wordt u op de hoogte gebracht van de
actuele stand van zaken in de Vijf Heiligen Parochie.
Eerste Communie
De voorgenomen activiteiten op de afgesproken kinder- en ouderbijeenkomsten in de maanden april, mei en juni zijn afgelast.
Dat betreft ook de Eerste Communievieringen van zondag 17
mei. Het hele traject inclusief de vieringen van de Eerste Communie is opgeschort naar 2021. De deelnemers hebben allen
persoonlijk bericht gekregen over deze afgelastingen.
Weekendvieringen
Op een eerdere verordening van de Nederlandse Bisschoppenconferentie hebben wij tot 31 maart alle weekendvieringen in
onze drie kerken afgelast.
Vieringen van de Goede Week en Pasen
Op richtlijnen van het bisdom Breda wordt op dit moment in
onze parochie in een klein comité gewerkt aan een model van
aanbieding. Wat kunnen we wel en wat kunnen we niet?
Inmiddels is de regelgeving rond samenscholingen nog verder
aangescherpt. U begrijpt dat dit grote gevolgen heeft voor
wat wij wel en niet kunnen en mogen doen. Meer informatie
krijgt u in de komende weken via Rondom de Toren, ‘t Carillon, website en nieuwsbrief. Meld u hier voor aan via info@
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naardekerk.nl, mocht u hem nog niet tweewekelijks ontvangen.
De bijzondere vieringen van dinsdag 7 april, te weten de oecumenische Zonnebloemviering in Terheijden alswel de Paasviering voor ouderen in Wagenberg, zijn afgelast!
Meditatief concert zaterdag 4 april
Deze oecumenische activiteit rond de Zeven Kruiswoorden op
muziek van Haydn, verzorgd door het orkest Flux, is afgelast.
Zondag 19 april
U was allen al uitgenodigd om het afscheid te vieren van pastor
Gerard Oostveen. Zowel de viering alswel de daarop volgende
receptie zijn afgelast.
Dit is wat wij op dit moment aan u kunnen laten weten. Wat
ons verder nog te wachten staat aan ontwikkelingen en nodige
maatregelen, is nu nog niet te overzien. Wij houden u op de
hoogte en wensen u alle goeds naar lijf en ziel!
Namens allen die de dagelijkse gang van het pastoraat verzorgen
in de Vijf Heiligen Parochie,
Pastor Gerard Oostveen

DOE JE MEE?
CORONA. WAT NU?
Zoals jullie weten is Rondom de Toren een
blad voor en door de inwoners van Wagenberg en Terheijden.
Door de maatregelen rondom corona moeten veel van onze inwoners thuis blijven en
zijn we op huis aangewezen. Dit lijkt ons een mooie gelegenheid
om het volgende te proberen.
We roepen iedere bewoner van Terheijden en Wagenberg op
om plaats te nemen achter de computer, tablet of gewoon papier en een verhaaltje te schrijven over wat je bezig houdt.
Kan zijn over de natuur, de historie, sages en verhalen uit je
jeugd, wetenswaardigheden of je hobby. Het maakt niet uit.
Als we met zijn allen een stukje schrijven, kunnen we er zo
voor zorgen dat de verplichte thuisblijvers wat te lezen hebben
in deze tijd. Ook mooie, bijzondere, leuke foto’s zijn altijd welkom! Jouw bijdrage mag naar liesbeth@rondomdetoren.nl.
Doen jullie mee? We rekenen op jullie!
Het team van Rondom de Toren.

Rondom de Toren wordt bezorgd op
woensdag of donderdag.
Geen RdT in uw brievenbus?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of kwaliteit.zuidwest@axender.nl
of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer vermelden.
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Ik begrijp niet waarom mensen toiletpapier hamsteren.
Het smaakt nergens naar!
Pedro van Beers

Anita
Dudok

Rini
Vermeulen

John
van der
Zanden

