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ANTONIUS  ABT IN  TERHEIJDEN 
OPENT DEZE ZOMER DE DEUREN VOOR 
BEZOEKERS

Zowel het kerkgedeelte als zaal ‘De Abt’ 
zijn in de maanden juni t/m september 
gratis te bezoeken.
Afgelopen zaterdag 6 juni heeft de Antoni-
us Abt voor het eerst dit zomerseizoen de 
deuren geopend voor bezoekers. Tot en 
met september stelt Stichting Behoud de 
Antonius Abt iedere zaterdagmiddag 
van 13.00 uur -16.30 uur het gebouw 
open. Bezoekers kunnen genieten van de 
historie, de architectuur en de prachtige voorwerpen die er te 
vinden zijn. En dan is er natuurlijk nog de unieke afscheidings-
wand die het bekijken waard is. De entree is gratis. Een bezoek 
aan de Antonius Abt is niet alleen leuk voor dagjesmensen maar 
ook voor iedereen die er in eigen gemeente op uit wil!
Stichting Behoud de Antonius Abt is blij dat dit seizoen de deu-
ren geopend kunnen worden. Voorzitter Petra Kimmel: “De af-
gelopen jaren is er hard gewerkt om het gebouw te behouden 
voor het dorp. We staan als vrijwilligers te popelen om bezoe-
kers kennis te laten maken met dit bijzondere gebouw. En om 
ze te laten zien hoe we het gebouw weer midden in de Traaise 
samenleving zetten.”

Coronamaatregelen
Uiteraard wordt er dit seizoen rekening gehouden met de co-
ronamaatregelen zodat bezoekers veilig het gebouw kunnen 
ontdekken. Er zijn maximaal 30 bezoekers tegelijkertijd welkom.  
Ook is er een looprichting aangebracht zodat anderhalve meter 
afstand makkelijk te bewaren is. Daarnaast zijn er helaas voor-
lopig geen persoonlijke (groeps)rondleidingen mogelijk. In plaats 
hiervan is een rondleiding op video opgenomen. Deze video 
speelt iedere 30 minuten. Bezoekers worden uitgenodigd om 
eerst deze film te bekijken en hierna zelf op pad te gaan in het 
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gebouw. Natuurlijk staan vrijwilligers van 
Stichting Behoud de Antonius Abt klaar 
om alle vragen te beantwoorden!   
Behoud van het gebouw
Stichting Behoud de Antonius Abt zet zich 
sinds 2013 in voor het behoud van de An-
tonius Abt in Terheijden. De stichting or-
ganiseert evenementen en bijeenkomsten 
in zaal ‘De Abt’. Daarnaast wordt er geld 
opgehaald door middel van giften van be-
zoekers en door donaties van ‘Vrienden 
van de Antonius Abt’.
Meer informatie is te vinden op www.be-
houddeantoniusabt.nl en op de facebook-
pagina van de stichting.

VRIJWILLIGERSWERK NA 
CORONA IN DE 1,5 METER 
SAMENLEVING

Langzaam worden de richtlijnen van de 
overheid versoepeld en lijkt het leven 
weer op gang te komen. Hierdoor kun-
nen steeds meer voorzieningen opengaan 
en opgestart worden. Dit betekent voor 
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 
ook dat er weer wat meer mogelijkheden 

protocol zet je de volgende richtlijnen:
- Gedragsregels algemeen en gedragsre-
gels die gelden voor de specifieke situa-
ties in je organisatie. 
- Hygiënemaatregelen algemeen en af-
spraken specifiek voor je organisatie.
- Wanneer je een accommodatie hebt, 
zullen hier specifieke regels voor opge-
steld worden zoals het aantal personen 
wat tegelijk in 1 ruimte kan zijn, opstelling 
van meubels.
- Gebruik materialen: wanneer je geza-
menlijk materiaal gebruikt, zul je moeten 
nagaan of deze gebruikt kunnen worden. 
- Het kan zijn dat je naar andere oplos-
singen moet gaan zoeken zoals het gaan 
werken met en in kleinere groepen, ver-
deeld over verschillende dagdelen. Som-
mige activiteiten kunnen (nog) niet door-
gaan, mogelijk kun je hier alternatieven 
voor bedenken.
Ben je vrijwilliger, stel jezelf de vol-
gende vragen: 
- Hoor ik bij een risicogroep? 
- Ga ik om met mensen die in de kwets-
bare doelgroep horen?
- Lukt het me om 1,5 meter afstand te 
houden, ben ik in staat om mezelf en an-
deren hier op aan te spreken?
- Wil en kun je voldoen aan alle hygiëne-
voorschriften en maatregelen?
- Maar vooral: hoe veilig voel ik me en wil 

VAN  ALLES  WAT

komen om het vrijwilligerswerk op te 
pakken. Dat roept meteen ook vragen op: 
wat kan wel en wat kan dan niet en hoe 
kun je op een verantwoorde manier je 
vrijwilligers en doelgroep de weg wijzen?
Een van de lastige zaken is dat iedereen 
weer op een andere, eigen manier met 
corona omgaat. Van mensen die erg strikt 
en voorzichtig zijn tot mensen die het 
wat minder precies nemen en er gemak-
kelijker mee omgaan. Ook hier zullen we 
met zijn allen een weg in moeten vinden 
en het respect hebben voor degene die 
hier anders mee omgaat dan jijzelf. Er is 
alle begrip voor iedereen. 
De algemene richtlijnen
- Houdt altijd 1,5 meter afstand van de 
andere deelnemers en van de vrijwilligers. 
- Schud geen handen.
- Was je handen regelmatig.
- Hoest en nies in je elleboog.
Stel jezelf steeds de volgende vra-
gen: 
- Ben ik verkouden of ziek?
- Heb ik koorts?
- Is een van mijn huisgenoten ziek of heeft 
koorts?
Voor organisaties 
Het handigst is om aan de slag te gaan 
met het maken van protocollen en ge-
dragsregels, deze zullen voor elke organi-
satie toch weer net wat anders zijn. In een 
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ik me voelen? Wanneer het (nog) niet prettig voelt om al weer 
aan de slag te gaan, is het verstandig om het  nog even uit te stel-
len. Bespreek je twijfels ook met een begeleider of coördinator 
van je organisatie. 
Ben je deelnemer (doe je mee aan activiteiten of komt 
een vrijwilliger bij jou), stel jezelf de volgende vragen: 
- Hoor ik bij een risicogroep?
- Lukt het me om 1,5 meter afstand te houden?
- Voel ik me veilig en vertrouwd of vind ik het spannend en geeft 
het stress om weer iets te gaan doen? Bespreek dit gevoel met 
anderen.  
Graag wil het vrijwilligersinformatiepunt hierover met je mee-
denken (telefoon 0162 451894, email vip@swodrimmelen.nl). 
Heb je andere vragen over het heropstarten na corona: stel ze 
gerust. Of wanneer je al een protocol en richtlijnen hebt ge-
maakt; dan kun je deze delen met ander organisaties.

UITNODIGING ONLINE MEET UP  
Live-uitzending vanuit zaal De Abt

We staan te popelen om je weer eens te 
ontmoeten! Graag nodigen we je uit voor 
een nieuwe digitale Meet Up op donder-

dag 18 juni van 20.00 – 21.30 uur, vanuit het centrum van 
ons dorp.  Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen we ook 
dertig belangstellenden uitnodigen om ‘in het echt’ langs te ko-
men. Heb jij er oren naar om bij de Meet Up aanwezig te zijn? 
Geef het door via info@traaisenergiecollectief.nl. 
Het programma voor deze avond:
Start inschrijving Traaise Bouwstenen
We zetten de volgende stap. Op 11 juni start de inschrijving 
voor 2020 Bouwstenen (obligaties) van de Traaise Energie 
Maatschappij. Bouw mee aan een stevig fundament van onze 
eigen energievoorziening. Tijdens de online Meet Up vertellen 
we je er veel meer over. Op 11 juni ontvangen leden van het 
Traais Energie Collectief een uitnodiging om in te schrijven voor 
Bouwstenen in de mailbox. Ben je nog geen lid en wil je toch 
inschrijven? Kijk vanaf 11 juni op traaiseenergiemaatschappij.nl.
Puzzel een zin en win!
Bij het Traais Energie Collectief houden we van puzzelen. Puz-
zel tijdens de uitzending -lekker vanuit je luie stoel- met ons 
mee. De winnaar wordt de trotse eigenaar van de eerste Traaise 
Bouwsteen.
Energiebrouwerij in 3D
Het Traais Energie Collectief blaast de witte boerderij aan de 
Schansstraat nieuw leven in.  We maken er een Energiebrouwe-
rij van, het hart van energiedorp Terheijden. Hoe gaat dit histo-
rische pand er straks uitzien? Na verschillende bijeenkomsten 
met leden en omwonenden ligt er een voorlopig eindontwerp. 
Je ziet het in 3D tijdens de Meet Up.
Update projecten
Hoe staat het met onze energieprojecten? Je hoort het laatste 
nieuws over Windmolen de Noord, Zonnepark de Bergen en 
het  Traais  Warmtenetwerk.  Wist je dat je nu al kunt overstap-
pen naar de Traaise Energie Maatschappij?
Installeren Zoom
Voor deze bijeenkomst gebruiken we het programma Zoom. 
Om mee te doen installeer je voor de bijeenkomst Zoom op 
je laptop, computer of iPad. Wil je Zoom niet installeren, dan 
kun je ook de browserversie van het programma gebruiken. De 
kwaliteit in de browserversie van Zoom kan iets minder zijn dan 
wanneer je het programma download. Heb je hulp nodig bij het 
installeren? Ga naar onze site traaisenergiecollectief.nl/agenda 
en klik op Meet Up 18 juni.
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Deelnemen
Donderdag 18 juni ga je enkele minuten 
voor 20.00 uur naar traaisenergiecollec-
tief.nl/agenda. Op de pagina van de Meet 
Up klik je op de link DEELNEMEN. De 
uitzending vanuit zaal De Abt start auto-
matisch om 20.00 uur.  Graag tot 18 juni!

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimme-
len zendt beelden 
uit van:
42 Actueel

Korte nieuwsflitsen van lopende actuali-
teiten van en voor Drimmelen en omge-
ving waarbij actuele onderwerpen in de 
schijnwerpers gezet worden. Hebt u een 
nieuwswaardige mededeling zonder com-
merciële doeleinden? Mail het ons naar 
publicatie@omroepdrimmelen.nl.  
Vanwege de tijdelijke sluiting van de stu-
dio’s van Omroep Drimmelen is deze af-
levering opgenomen op locatie.
Omroep Drimmelen Kids – Minoes 
gaat vissen

Ondanks de corona maatregelen is Om-
roep Drimmelen Kids toch weer actief 
geweest. In deze aflevering gaat Minoes 
vissen. Dat is een hobby van haar en zij 
vertelt u vol enthousiasme over haar 
hobby.  Ze laat u weten wat ze allemaal 
mee neemt als ze gaat vissen, welk aas 
zij daarvoor gebruikt en wat voor soort 
hengel ze gebruikt. Natuurlijk zien we 
haar ook de hengel uitgooien aan de ha-
ven van Hooge Zwaluwe.
Drimmelen in beweging-deel 1
Om gezond te blijven is het belangrijk om 
te bewegen. Twee fysiotherapeuten uit 
onze gemeente helpen u een handje. U 
kunt met hen mee oefenen en ook later 
de oefeningen herhalen via het YouTube 
kanaal van Omroep Drimmelen. Waar 

en wanneer u wilt. Deze week de eerste 
aflevering en daarna volgen er iedere 2 
weken nog twee.
Gemeente Actueel juni

Iedere maand geeft een gast van het col-
lege van burgemeester en wethouders 
een toelichting op onderwerpen die van 
belang zijn voor onze gemeente. Dit keer 
gingen we naar Lage Zwaluwe, waar wet-
houder Jürgen Vissers u informeert over 
het laatste nieuws. 
Muziek in de regio

In onze rubriek ‘Muziek in de regio’ kunt 
u dit keer kijken en luisteren naar het 
saxofoon gezelschap Artex Quartet. Wij 
zenden dit keer een bewerking van C.  
Voirpy uit van Dvorak’s Strijkkwartet nr. 
12-Finale uit.  Zij waren afgelopen seizoen 
te gast tijdens de Theeconcerten in het 
Witte Kerkje in Terheijden.
Wie we zijn en waar u ons kunt vin-
den
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeen-
te Drimmelen. Een enthousiaste groep 
vrijwilligers maakt programma’s voor ra-
dio, 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, came-
ramensen, editors, technici en redacteu-
ren. 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.omroepdrim-
melen.nl.

TIPS  VOOR HET  VRIJWIL-
LIGERSWERK  TIJDENS 
CORONA 

Hoe kun je het vrijwilligerswerk tij-
dens coronatijd gaande houden?  
• Laat vrijwilligers meedenken over welk 
werk zij eventueel thuis kunnen doen.
• Misschien willen vrijwilligers zich inzet-
ten voor anderen. Kijk of je deze hulp 
aan kunt bieden namens de organisatie, 
dat wekt vertrouwen en zorgt ook voor 
nieuwe contacten in de buurt/stad.
• En vergeet vooral niet om vrijwilligers 
die zich tijdens deze bijzondere situatie 
toch inzetten te bedanken!
• Heb je nu werkzaamheden die “coro-
na-proof” zijn, bijvoorbeeld bellen, chat-
ten of computerwerk, en zoek je juiste 
extra hulp? Plaats ze als vacature of Kor-
te Klus op een vacaturebank bij jou in de 
buurt.
• Sluit je aan bij één van de lokale initia-
tieven om hulp te bieden, zoals elkaarhel-
pendrimmelen.nl.
• Ruim de locatie op. Houdt dan wel reke-
ning met de richtlijnen van RIVM.
• Wissel (digitaal en telefonisch) kennis 
uit met andere organisaties.
• Volg een online cursus: er zijn gratis 
e-learning tools voor vrijwilligerswerk, 
bijvoorbeeld  begeleiden van vrijwilligers 
- vinden en binden van vrijwilligers - gren-
zen stellen - fondsenwerving.
• Storytelling is een mooie manier om je 
organisatie te promoten en vrijwilligers te 
werven. Je hebt nu tijd om die mooie ver-
halen van je vrijwilligers op te schrijven, 
zodat je ze later dit jaar kunt gebruiken.
• Ga eindelijk eens aan de slag met dat 
fantastische idee, dat door tijdgebrek 
nooit is uitgewerkt. Zoek medestanders 
en brainstorm via Facetime, app of Skype. 
* Bron: Galant.nl

DANK JE  WEL MARIET!

Namens alle be-
woners van An-
tonius Abt wil ik 
graag Mariet Bax 
bedanken voor 
alle lekkere zelfge-
bakken afleidingen 
tijdens de corona-
periode (en mis-

LEZER IN DE PEN
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schien nog wel wat 
langer…..)!
Anja van Rossum

FLEURIG  AMBACHT PASSEND BIJ UW 
GEVOEL

De redactie van Rondom de Toren 
heeft de passer op de kaart deze 
keer wat ruimer afgesteld dan 
voor de 2 dorpen waar ik normaal 
mijn interviews mag doen:
Ik koers vandaag de polder door 
naar Made, over de fijne Schimmer 
en langs de Houtse Linie. 
Veel voelt als een uitje in deze da-
gen; het mooie weer en de knip-
oog van de natuur doen de rest.

Team
Ik arriveer in de winkel op Den Deel, waar enkelen van ‘t Hoef-
bladteam’ hun vaste stek hebben. Voordat ik het vergeet: De 
andere winkel van ‘t Hoefblad is gevestigd in Zevenbergen, in 
een mooi oud pand aan de Zuidhaven. Eigenaresse Kitty vertelt 
dat zij zichzelf deze 2e winkel ‘cadeau’ heeft gedaan toen de lo-
catie in Made 25 jaren bestond. Ze begon daar samen met een 
klasgenootje destijds de eigen winkel en nu is er het team van 6 
in totaal. Een team dat elkaar onderling goed kan vervangen, sa-
mengebonden door de liefde voor bloemen. Daarvan heb ik nu 
tegenover mij aan tafel:  Kitty en bedrijfsleider Laura. Ze spre-
ken met één mond en met een open en vriendelijke blik. Het 
woord ‘passie’ valt daarbij vaak. Dat is geen zeldzaam woord in 
onze maatschappij als het over werk gaat en ik houd het deze 
keer even tegen het licht aan.  ‘Hartstocht’ en ‘gloed’, zo kan 
het ook worden gelezen. Ik luister en snuif ondertussen het 
heerlijk boeket aan geuren op uit de winkel achter ons. Laura 
noemt een mooi voorbeeld waaruit haar passie blijkt: Als jong 
meisje van 10 jaar droomde ze al van een bloemenzaak. En bij 
een bezoek aan pretparken ging haar aandacht vooral uit naar 
de perken en bloemenzee die je daar aantreft. Als ik vraag naar 
haar favoriete bloem, dan nodigt ze in een wenk de Gloriosa uit 
aan tafel. Bijnaam: de prachtlelie, en dat is terecht. Kitty vult aan. 
Zij staat voor haar zaak; haar leven is er mee verweven sinds 
haar 19e. De bloemen en de aandacht voor klanten vullen de 
zaak en beleggen haar boterham. De achterliggende data zijn, 
evenals de verzorgde internetsite, in goede handen bij een ander. 

Maatwerk
Het valt op wat ’t Hoefblad zoal te bieden heeft. De bloemen 

DE ZIEL VAN DE ZAAK
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van het seizoen, forse pioenrozen, lonken je naar binnen vanaf de 
stoep. Daarna loop je langs diverse accessoires, aardewerk, geur-
kaarsen. Zelfs fleurige kleding en smaakvolle handtassen zijn er 
te koop.  Achterin is een wijde ruimte. Laat ik dit het atelier noe-
men: Rechts staan bloemen in vele kleuren, lengtes en diktes op-
gesteld. Links een ferme houten tafel, waarop geschikt en versierd 
wordt. Bloemen vormen wel de hoofdmoot. Er is hier veel mo-
gelijk op dat vlak. De medewerkers hebben diverse specialismes, 
zoals bruids- en rouwbloemwerk, maar ook bedrijven rekenen 
zij tot hun klant.  Denk dan aan een vers boeket op de receptie, 
of het volledig inrichten met geschikte planten; een keuze die, zo 
is bewezen, de sfeer en het werkklimaat verbeteren in het pand. 
Het bovenstaande leest wat vreemd, nu velen van ons noodge-
dwongen thuiswerken, maar bloemen hebben iets organisch, zo-
als wij mensen ons verhouden tot de natuur.  Kitty’s fascineren-
de interesse ‘Land Art’ laat dit ook mooi zien. En als we niet zo-
veel buiten kunnen zijn, dan proberen we dat gevoel naar binnen 
te halen. Dit verklaart misschien ook wel het huidig succes van 
het veldboeket. Toen ik het de eerste keer zag staan, had ik de 
indruk alsof iemand via een open autoraam in de haast met zijn 
arm een bos bloemen uit een akkerrand had geplukt. Maar de 
samenstelling blijkt toch minder willekeurig dan je zou denken 
en inmiddels ben ik gecharmeerd van de pure uitstraling ervan.
Duurzaamheid
Bloemen zijn natuurproducten, maar ze kosten ook energie zo-
als voor de kweek en het transport. De pretenties die kwekers 
tot in het verre buitenland daarbij doen zijn niet alleszeggend, 
zo leer ik ook in dit gesprek. Labels zeggen niet per se alles 
over de herkomst. Duurzaamheid begint ook in deze branche 
bij jezelf. ’t Hoefblad koopt veelal lokaal in; Nederland behoort 
tot de besten op dit gebied en onze gemeente kent diverse 
kwekers waar men terecht kan. Over andere aanbieders wordt 
niet negatief gesproken, maar een misverstand is dat bloemen 
onderling uitwisselbaar zijn.  Wat je koopt en hoe lang je ervan 
geniet bijvoorbeeld, dat is een kwestie van goede waar. En alle 
waar is naar zijn geld, ook hier. 
Bij het afscheid neem ik een bosje bloemen mee. Als je thuis 
spreekt over een afspraak bij een bloemist, dan kun je immers 
niet thuiskomen met lege handen.  Terwijl ik nog wat rondkijk in 
de sfeervolle winkel, ligt het boeketje al te rusten op de toon-
bank voor de weg naar huis. Laura heeft er een zakje chocola-
tjes bij gelegd. “Ze zijn heerlijk”, hoor ik haar zeggen. Dit soort 
verrassende vriendelijkheden zorgt bij mij voor een roes, waar-
bij ik moet uitkijken dat ik vervolgens niet de halve winkel leeg-
koop uit enthousiasme. Maar ik houd me in, nu althans. Ik denk 
dat ik wat omfiets en als een liefhebber in de natuurberm wat ga 
zitten genieten van de geur en smaak van dit bezoek. 
Bloemen, goede bloemen, zijn een beleving.

HARMONIE “ONZE VRIJE UREN” NAAR 
1900

In de beginjaren was OVU al behoorlijk actief en die activiteiten 
waren toen te lezen in de krant; deze zijn nu te vinden op de 
website www.delpher.nl. 
Zo bestond in 1893 het Wagenbergse Genootschap der H. 
Kindsheid 50 jaar, zoals in de krant van 18 juni 1893 te lezen 
was. Net als in 1892 zou er weer een processie door het dorp 
gaan met daarbij natuurlijk ook de fanfare.  
Het jaarlijkse „dauwtrappen” is al vele jaren een traditie. Blij-
kens een berichtje in de krant van 12 april 1894 is OVU in 

EN  TOEN GEBEURDE...

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

info@harmonieterheijden.nl

Rustige
werkplek?

Kantoorruimte
te huur in Terheijden

per direct beschikbaar

Oppervlakte 30 m2

Gemeubileerd

Adres: Bredaseweg 41, Terheijden

Meer info: 06 2702 1028 (Jan Vonk)

Wifi
Pantry
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dat jaar ermee begonnen. “Dit geschiedt 
op Hemelvaartsdag en bestaat daarin, dat 
de leden der fanfare dien dag des mor-
gens heel vroeg bijeenkomen, om daarna, 
onder het blazen van allerlei vroolijke 
stukken naar het een of ander dorp in de 
omtrek te gaan”.
De al eerder genoemde Wagenbergse 
handboogschutterij „Les Taxandres” hield 
op 29 juni 1894, samen met OVU, weer 
“zijne jaarlijksche prijsverschieting” bij 
het café tegenover de kerk. “De wedstrijd 
zal worden opgeluisterd door muziek der 
fanfare Onze Vrije Uren”. 
En de in 1883 benoemde burgemeester 
Loonen, zijnde de 4e en laatste burgerva-
der die in de gemeente Terheijden gebo-
ren was, verkreeg in 1895 wederom een 
verlenging van zijn ambt voor 6 jaar. Op 
17 mei 1895 waren de vlaggen uitgesto-
ken en onze muziekgezelschappen gingen 
hem een serenade brengen voor zijn wo-
ning Hoofdstraat 16.

Ook in mei 1895 hebben onze muzi-
kanten deelgenomen aan een bijzonder 
gebeuren. Op zaterdag 18 mei 1895 
kwam de jonge koningin Wilhelmina met 
haar moeder koningin-regentes Emma 
op bezoek in Tilburg. Buiten de stad op 
een weiland was een “sierlijke tribune ge-
plaatst voor Hare Majesteit en gevolg”. In 
een halve cirkel kwamen daar maar liefst 
59 muziekkorpsen te staan om de konin-
gin “een echt Brabantsche hulde” te bren-
gen. In de lijst van deelnemende korpsen 
staat ook vermeld: “Fanf. Onze Vrije Uren, 
Wagenberg (gem. Terheiden)”. Over deze 

bijzondere gebeurtenis zal nog lang zijn 
nagepraat.
En op 21 september 1895 waren er 
schuttersfeesten in Waalwijk waar OVU 
ook heen is geweest. Ze deden mee aan 
een kleurrijke optocht en vervolgens 
“voerde ieder gezelschap een paar nom-
mers uit” voor een verloting. En jawel, 
OVU behaalde de eerste prijs: een trom-
bone.

En ook in 1896 is men wat verder van 
huis gegaan. In augustus 1896 werd in 
Dordrecht een meerdaags Nationale Bak-
kerij-tentoonstelling gehouden met daar-
bij “het groote festival voor harmonie- 
en fanfare-gezelschappen”. In totaal 22 
korpsen maakten een muzikale rondwan-
deling door de stad. “Een vroolijk gezicht 
was het al die korpsen, onder de tonen 
der muziek, de meeste met de banieren 
voorop, door de stad te zien trekken.” En 
ook „Onze vrije uren te Wagenberg” was 
daar bij. Een premie van 25 gulden ging, na 
verloting, naar Amor Musae uit Prinsen-
beek. In augustus 1897 was OVU daar 
weer van de partij en ging toen met een 
premie van 25 gulden naar huis.
Op 7 september 1899 werd Jos 
Biestraten, die woonde in de voormalige 
boerderij Brouwerijstraat 15, herkozen 
tot wethouder. En aangezien hij ook de 
voorzitter van OVU was, werd hem een 
serenade gebracht.  Waarna nog gezellig 
werd gepimpeld in de Harmoniezaal. 

Ieder jaar werd in december in ‘de Har-
moniezaal’ een toneeluitvoering gege-
ven. Gezien de beperkte ruimte waren 
er meerdere voorstellingen. Begonnen 
werd met een avond voor “de honorai-
re leeden en geïntroduceerden”. Daarna 
volgden uitvoeringen voor donateurs en 
huisgenoten, maar wel ‘s middags voor de 
dames en ‘s avonds voor de heren. En nog 
een aparte avond voor de leden van OVU. 
Tot in december 1957 werd door bestuur 
en leden in vergaderingen elk jaar gespro-

ken over de “grote winteruitvoering” met 
een blijspel als toetje. 

In het Vlasselt-boekje “Het Wagenbergs 
Toneel” (nr. 113) wordt het eerste hoofd-
stuk geheel gewijd aan “Toneel door de 
Fanfare Onze Vrije Uren (O.V.U.)”.
Johan van der Made

CAB: “GELUKKIG, GEEN 
GROOTSCHALIGE ZONNE-
VELDEN” 
Maar investeren in zonnepanelen 
op daken

Plannen voor grootschalige zonnevelden 
zijn definitief van de baan. Deze week 
neemt de gemeenteraad namelijk een 
besluit over de Regionale Energiestrate-
gie (RES). Hierin bepalen we met alle ge-
meenten hoe we tot 2030 de uitstoot van 
CO2 gaan reduceren. Naast gemeenten 
zal bijvoorbeeld ook de industrie hieraan 
haar bijdragen leveren.
De te realiseren opgave voor de gemeen-
te Drimmelen ziet er tot 2030 positief uit. 
De nadruk ligt op het plaatsen van zon-
nepanelen op daken van bedrijfsgebou-
wen en woningen. En gelukkig niet meer 
op het realiseren van grootschalige zon-
nevelden in de polders van onze mooie 
blauwgroene gemeente. 
De CAB is blij dat de strijd die we sa-
men met onze inwoners hebben gevoerd, 
is gestreden. En dat er nu samen met de 
stichtingen verder gewerkt wordt om de 
doelstellingen te gaan realiseren. In de 
kern Terheijden wordt inmiddels volop 
via het TEC gewerkt om de kern Terheij-
den energieneutraal te maken.  Wat een 
forse bijdrage levert om de doelstellingen 
voor 2030 te kunnen realiseren.
Waar de CAB voor wil waken is of, in de 
uitvoering van de RES, de buurgemeentes 
zich nu wel gaan houden aan de besluit-
vorming die nu voor ons ligt. Het verle-

POLITIEK
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den heeft immers geleerd dat dit niet het geval is. Rondom de 
windenergie is in 2010 door de regio hetzelfde besluitvormings-
proces doorlopen om tot een akkoord “windenergie” te komen. 
In dat besluit lag vast dat er op het grondgebied van de gemeen-
te Drimmelen 3 windmolens geplaatst zouden worden in de 
oksel van de A16 en de A59.

Achteraf is gebleken dat deze besluitvorming niets waard was 
voor de gemeente Drimmelen. Door toedoen van de provin-
cie Noord-Brabant, de gemeenten Breda en Moerdijk zijn de 
afspraken die in het akkoord zijn gemaakt, niet nagekomen. En 
krijgen we in plaats van 3 nu 8 windmolens met een hoogte van 
240 meter geplaatst langs de A16 ter hoogte van Lage Zwaluwe.
De fractie van CAB heeft dan ook weinig vertrouwen in onze 
partners dat het met de uitvoering van dit nieuwe besluit wel 
goed zal gaan.  We zullen ze in de gaten houden…
Met een politiek groet, fractie Combinatie  Algemeen  Belang

DE  VAKANTIE  STAAT  WEER  VOOR DE 
DEUR ONDANKS DEZE BIJZONDERE  TIJD

Anders werken
Voor mij is het nu vakantie.  Vanaf de coronatijd gewoon ge-
werkt, iedere dag gewoon op en neer naar Oosterhout, de ene 
keer op de fiets de andere keer (bij wat minder weer) met de 
auto. Het was van de ene op de andere dag toch allemaal iets 
anders. Het verkeer van en naar Oosterhout leek wel stil gelegd, 
geen jeugd meer op de fiets die of ook naar Oosterhout gin-
gen of die ik tegemoet kwam. Die gingen dan naar Made.  Vaak 
kwam ik een ambtenaar uit de gemeente Drimmelen  tegen. We 
groetten dan elkaar of maakten even een praatje. Dus ook in de 
gemeente Drimmelen ging het werk gelukkig door. Er wordt op 
dit moment heel veel vanuit thuis gewerkt en gedaan. Ook onze 
fractievergaderingen doen we ieder vanuit thuis. 
Fleurig en mooi
De straten in alle kernen zijn 
weer opgefleurd; de baskets 
vol met fleurige bloemen han-
gen er weer en het zijn er weer 
heel wat. Zelfs meer dan vorig 
jaar en zeker in Lage Zwaluwe. 
In de kernen van Terheijden en 
Made zijn  ze hard aan het werk 
om het daar ook weer mooi 
op te knappen. De bomen in 
de Marktstraat zitten ondanks 
de werkzaamheden ook weer 
in blad. In de fontein op het 
Molenplein spelen de kinderen 
lekker. Na afloop een heerlijk 
ijsje. Dat is genieten van al het 
mooie in onze kernen!

4 gangen vaderdagmenu voor thuis

Nog één keer doen we het: een menu voor thuis! 
Genieten van 4 gangen met het hele gezin, want bij 

Ripasso.. dat kan op het moment van schrijven nog niet.

Omdat we op vaderdag ook niet geopend zijn doen we het 
gewoon nog een keer. Een menu voor thuis! € 37,50 p.p.

Voor
Rouleau van 72 uur gegaard buikspek, suikersla, 

knolselderij, appel, sjalottendressing

Tussen
Kabeljauw, antiboise, asperge

Hoofd
Gestoofde kalfssukade, grove bonne femme, 

kruidige jus met raz el hanout

Na
Tartelette met perzik, Rote Grütze en ijs van witte chocolade

Bestellen kan door een appje te sturen naar Wijnanda: 
06 - 134 126 74 en tot vrijdag 19 juni 12.00 uur.
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1. Anita Dudok
2. Joke van Dongen

3. Charlotte Morales 
Servranckx

4. Frans Snoeren
5. Leny Peemen
6. Diana de Jager

7. Toos van Boxsel
8. John Vermeulen

9. Anita Dudok
10. Gerard van Vugt

11. Matthijs Suykerbuyk

Ook mooie foto’s gemaakt? 
Stuur ze naar 

liesbeth@rondomdetoren.nl
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Op vakantie?
Gelukkig krijgen we nu wat meer ruimte. Maar de vraag voor 
velen blijft: “Kan ik wel op vakantie naar het buitenland?” Hier 
kijken er toch veel naar uit. Ik dit jaar niet, we hadden nog niks 
gepland. Dus hebben we er voor gekozen om in onze vakantie 
lekker te gaan klussen en op z’n tijd een stukje te gaan fietsen. 
Lekker weg in eigen land.
De fractie van Lijst Harry Bakker gaat gewoon door. Heb je 
vragen of opmerkingen mail dan naar fractiesecretaris@lijsthar-
rybakker.nl en wij kijken wat we voor je kunnen doen.
Geniet van het mooie weer, blijf gezond en hou je taai. Fijne 
vakantie, waar dan ook.
Hans van den Bersselaar, Lijst Harry Bakker

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

Vieringen in de  Vijf Heiligen Parochie
Graag nodigen wij u uit om voorzichtig de vieringen op te gaan 
starten in onze Vijf Heiligen Parochie.  We beginnen: 
Zondag 14 juni aanvang 9.30 uur in de H. Bernarduskerk te 
Made.
Zondag 21 juni aanvang 9.30 uur in de H. Gummaruskerk te 
Wagenberg.
Zaterdag 27 juni aanvang 19.00 uur in de H. Antonius Abt 
kerk te Terheijden.
Zondag 28 juni aanvang 19.30 uur in de H. Bernarduskerk 
te Made.
Deze 4 vieringen zijn met slechts 25 bezoekers en pastor P. 
Schellens als voorganger.
Vanaf 1 juli vieren we wellicht weer ieder weekend in alle drie 
de kerken met een aantal tot 100 personen, zoals het protocol 
vermeld, uiteraard afhankelijk van de regering.
Openingstijden parochiekantoor
Sinds 1 juni is het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2  al-
leen geopend 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 wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 

KERKEN
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parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen 
het dorp of gaat binnen uw gezin iemand 
zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. we-
ten aan het Parochiekantoor, Markstraat 
2, 4844 CR Terheijden tel. 076 5931216. 
Bij voorbaat dank.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Update herinrichting doorgaande 
route  Terheijden

De werkzaamheden aan de doorgaande 
route in Terheijden zijn in de afgelopen 
periode gestaag doorgegaan. Na carna-
val is de aannemer gestart met de werk-
zaamheden vanaf de Molenstraat richting 
het Dorpsplein. Op dit moment is van 
deze fase het gedeelte Molenstraat plus 
een deel van de Raadhuisstraat (tot huis-

nummer 87) klaar. Daarnaast is gestart 
met het leggen van de riolering en het 
Traais Warmtenetwerk vanaf de kruising 
met de Markstraat richting de Lageweg. 
Binnenkort wordt daar ook de definitieve 
bestrating aangebracht. 
De Markstraat, Dorpsplein en Hoofd-
straat zijn al weer een tijdje in gebruik. 
Een deel van het Dorpsplein is nog in ge-
bruik voor de opslag van materialen van 
Enexis. De werkzaamheden van Enexis 
hebben helaas vertraging opgelopen in 
verband met de coronacrisis. Zoals het 
er nu uit ziet zijn deze werkzaamheden 
eind augustus 2020 gereed. Op dit mo-
ment zijn we in overleg met Enexis om 
het Dorpsplein op korte termijn vrij te 
maken van opslagmaterialen.
Volgens planning en afspraak met hoofd-
aannemer Strukton zijn de werkzaamhe-
den op 24 juli 2020 gereed. In de afgelo-
pen periode zijn er al wat deelopleverin-
gen geweest. Hierbij hebben we gecon-
stateerd dat de opgeleverde werken niet 
altijd voldoen aan de kwaliteitseisen. De 
aannemer gaat deze zaken na 24 juli 2020 
nog herstellen.
Wilt u op de hoogte blijven van dit pro-
ject? Download dan de BouwApp op uw 
mobiele telefoon of tablet en voeg het 
project ‘Herinrichting doorgaande route 
Terheijden’ aan uw favorieten toe.

Oud papierinzameling per 1 juli 
weer op zaterdag 

Afvalinzame-
laar Renewi 
is voorberei-
dingen aan 
het treffen 
om de inza-
meling van 

oud papier met vrijwilligers weer op te 
starten. Het bedrijf geeft aan per 1 juli 
hiermee te willen starten, onder strikte 
naleving van de 1,5 meter-maatregelen. 
Tot die tijd wordt het papier tegelijk met 
het plastic, blik en drankenkartons inge-
zameld. Hoe de papierinzameling precies 
plaats gaat vinden, met inachtneming van 
de voorschriften van het RIVM, volgt in 
een nader bericht van Renewi.
Voorbeeldwoningen gezocht voor 
gratis energiescan
Overweegt u uw huis te verduurzamen? 
Geef uw huis dan op als voorbeeldwo-
ning voor een gratis energiescan. De ge-
meente Drimmelen is namelijk op zoek 
naar voorbeeldwoningen uit verschillen-
de bouwperiodes waarbij een energies-
can uitgevoerd kan worden. We werken 
hiermee samen met het Regionaal Ener-
gieloket en zoeken referentiewoningen 
voor de dorpskernen Made, Drimmelen, 
Hooge en Lage Zwaluwe en Wagenberg. 

GEMEENTE

WIJ GAAN WEER 
(VOORZICHTIG) OPEN!

Wees welkom om ons te bellen of e-mailen

‘Wij zijn blij 
om jullie weer 
(op afspraak) 

te zien binnen-
vliegen!’

De ontmoetingsplekken in Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe 
en Terheijden; Pluspunt de Langstraat, Huiskamer de Ganshoek 
en Huiskamer D’n Hartel zijn weer open, maar anders dan 
je gewend bent!

Wil je gebruik maken van onze ontmoetingsplekken?

Bel ons en dan bespreken we wat er binnen de corona richtlijnen 
mogelijk is. Onze medewerkers zijn bereikbaar op 076 502 7788 
of drimmelen@surplus.nl.

 www.surplus.nl/corona/wijzijnbereikbaar



14 jaargang 43 nummer 1039

Als u in Terheijden woont en u 
heeft interesse in zo’n uitgebreid 
advies, dan kunt u dat ook aan-
geven. 
Een energiescan houdt in dat u 
bezoek krijgt van een onafhan-
kelijke adviseur van het Regio-
naal Energieloket. De adviseur kijkt naar de bouwkundige staat, 
de installatietechnische staat en de luchtkwaliteit van uw huis, 
ook neemt hij infraroodfoto’s en stelt u een aantal vragen. 
Op basis van deze informatie ontvangt u van de adviseur een 
stappenplan om uw huis te verduurzamen. Het is vervolgens 
aan u of u met één of meerdere stappen aan de slag wil gaan. 
De stappen gaan over ‘no-regret-maatregelen’ (dingen waar u 
geen spijt van krijgt, omdat ze altijd winst opleveren) tot volle-
dig aardgasvrij wonen: kleine maatregelen, isoleren, ventileren en 
warmteterugwinning, zonne-energie en duurzaam verwarmen.
De gemeente plaatst het stappenplan vervolgens (geanonimi-
seerd) online op de website, zodat ook andere huiseigenaren 
met een vergelijkbare woning (uit bijvoorbeeld dezelfde bouw-
periode) het plan kunnen gebruiken. 
Wilt u uw huis aanmelden? Stuur een mailtje naar energie-
team@drimmelen.nl o.v.v. voorbeeldwoning. De gemeente kiest 
per dorp 5 verschillende woningen die gebruik mogen maken 
van de gratis energiescan, verdeeld over verschillende typen en 
bouwjaren. Bij meerdere aanmeldingen in een dorp waarbij er 
sprake is van hetzelfde type huis uit of huizen uit dezelfde bouw-
periode vindt er een loting plaats.
Stichting Taxus Taxi weer actief met inzamelactie! 
Ook dit jaar is Stichting Taxus Taxi 
weer actief om zoveel mogelijk 
taxussnoeisel in te zamelen voor 
hun ‘strijd tegen kanker’. Op 1 juni 
gaf de stichting het startschot en het 
is weer mogelijk om 24/7 alvast on-
line een afspraak te maken via taxustaxi.nl/afspraak. Sinds 2 juni 
zijn zij ook telefonisch weer bereikbaar, maar let op: dit  is in be-
perkte mate. Kijk voor de voorwaarden, uitgiftepunten en meer 
informatie op taxustaxi.nl.
Heeft u vragen over hulp, werk of inkomen? Bel het So-
ciaal loket
Door de uitbraak van het coronavirus gaan dingen nu anders 
dan normaal.  We houden afstand en blijven zoveel mogelijk 
thuis. Maar wat als u vragen heeft over hulp, werk of inkomen? 
Dit is gelukkig geen probleem. Onze medewerkers staan nog 
steeds gewoon voor u klaar. U kunt bij het Sociaal loket vragen 
stellen over uitkeringen en bijstand. Ook kunt u er terecht met 
vragen over Wmo-voorzieningen, zoals een scootmobiel, deel-
taxi en hulp bij het huishouden. 
We werken zoveel mogelijk telefonisch en houden ons aan de 
richtlijnen van het RIVM. Heeft u een vraag over hulp, werk of 
inkomen? Bel dan het Sociaal loket op 14 0162 of mail naar so-
ciaalloket@drimmelen.nl.  Samen zoeken we naar een oplossing.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Zeggelaan 4 (4844 SH) (W-2020-0432): Het plaatsen 
van een speelhuisje. Ingekomen d.d. 21-05-2020. 
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, nabij Haven 1 (4844 DB) (W-2020-0172): Het sterk 
snoeien van zes treurwilgen (kandelaberen). Betreft noodsnoei 
vanwege stormschade. Voor het behoud en de veiligheid is dit 
noodzakelijk. Na deze ingreep is het eerst een kaal gezicht, maar 
na het uitlopen van de takken blijft de groeivorm behouden. In 
de gemeente hebben we meerdere treurwilgen waarbij we in 
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het verleden een dergelijk ingreep hebben 
moeten uitvoeren.
Besluitdatum: 20-05-2020.
Terheijden, Hoofdstraat 26 (4844 CE) (W-
2020-0246): Het wijzigen van de voorgevel. 
Besluitdatum: 26-05-2020.
Terheijden, Ravelijn 24 (4844 BS) (W-2020-

0221): Het verbreden van de oprit. Besluitdatum: 27-05-2020.
Ingekomen melding activiteitenbesluit
Terheijden, Bredaseweg 14 (4844 CL) (W-2020-0435): Het ver-
anderen van de inrichting. Ingekomen d.d. 25-05-2020. 
Verlengingsbesluit
Terheijden, Molenstraat 11 (4844 DB) (W-2020-0122): Het 
plaatsen van een hekwerk. Besluitdatum: 20-05-2020.
Ontwerp-bestemmingsplan Wildestraat 13  Wagenberg
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken, ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ont-
werp-bestemmingsplan “Wildestraat 13” in Wagenberg tot en 
met 16 juli 2020 voor een ieder ter inzage ligt in de hal van het 
gemeentehuis, Park 1 in Made. Het ontwerp bestemmingsplan 
is ook raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelij-
keplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.1719.3bp-
20Wildestraat-on01. 
Het bestemmingsplan “Wildestraat 13” brengt de juridische-pla-
nologische situatie in overeenstemming met de feitelijke situatie 
aan de Wilderstraat 13 in Wagenberg, waarbij het kinderdagver-
blijf, met het staken van het agrarische bedrijf, de hoofdactiviteit 
is geworden. 
Tijdens de genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke dan 
wel een mondelinge zienswijze omtrent het ontwerp-bestem-
mingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Drimmelen, 
Postbus 19, 4920 AA Made. De raad zal bij de vaststelling van 
het plan tevens een besluit nemen op de ingebrachte zienswij-
zen. Degene die mondeling een zienswijze wenst in te dienen, 
kan hiervoor een (telefonische) afspraak maken met de heer P. 
Leijten van de afdeling Grondgebied, bereikbaar onder de tele-
foonnummer 140162.
Anterieure overeenkomst Wildestraat 13  Wagenberg
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken op grond 
van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) bekend dat op 25 mei 2019 een anterieure 
overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Drimmelen en 
de heer J. Moerenhout en mevrouw D.M.H. Damen - Moeren-
hout, met betrekking tot de locatie aan de Wildestraat 13 in 
Wagenberg. Het project betreft de exploitatie van een kinder-
dagverblijf binnen de bestaande bebouwing.  
De overeenkomsten strekken ter voldoening aan het bepaalde 
in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 Wro.
Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) wordt een zakelijke beschrijving van de inhoud van de 
overeenkomsten ter inzage gelegd. De zakelijke beschrijving van 
de inhoud ligt tot en met 16 juli 2020 voor iedereen ter inzage 
bij de servicebalie in het gemeentehuis. 
Bekendmaking verkeersbesluit ten behoeve van het re-
serveren van een parkeerplaats
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat zij een verkeersbesluit nemen om een parkeerplaats voor 
het opladen van elektrische voertuigen in te richten op één 
van de parkeervakken aan de Klein Hulsdonk in  Terheijden. 
Het parkeervak nabij Hulsdonk huisnummer 1 wordt ingericht 
door het plaatsen van bord E4 van bijlage I van het RVV 1990 
in combinatie met een onderbord met de tekst “alleen opladen 
elektrische voertuigen”. Op dit verkeersbesluit is een bezwaar-
procedure van kracht.
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DORPSGERICHT  WERKEN
Samen aan de Slag
Gemeente Drimmelen wil ini-
tiatieven voor maatschappelij-
ke ondersteuning, leefbaarheid, 
veiligheid en sociale betrokken-
heid in de straat, buurt en dorp ondersteunen met een bewo-
nersbijdrage. Enkele voorbeelden: activiteiten in het kader van 
een landelijke of gemeentelijke dag (buitenspeeldag, Burendag, 
Nederland Doet), de aanleg van een voorziening zoals een 
jeu-de-boulesbaan, een schoonmaakactie in de buurt of straat, 
een sportactiviteit of culturele activiteiten.
Inwoners, bewonersgroepen, dorpsraden, verenigingen of stich-
tingen in onze gemeente kunnen een aanvraag indienen. Het 
gaat om een eenmalige bijdrage voor nieuwe activiteiten. De 
bijdrage is maximaal € 2.000,-. De regeling Samen aan de Slag 
geldt voor de komende 4 jaar zolang het budget nog niet op is. 
Voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformu-
lier kunt u terecht op Drimmelen.nl/samen-aan-de-slag. 
Vraag de subsidie minimaal 8 weken voor de activiteit aan.

GEMEENTE DRIMMELEN ZOEKT NAAR 
HET BESTE IDEE VOOR 1,5M  AFSTAND

Wedstrijd voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar
De coronacrisis in ons land gaat een nieuwe fase in. De komen-
de tijd mogen we (als het goed blijft gaan) stap voor stap steeds 
weer een beetje meer. Naar school gaan mag weer, buitenspor-
ten mag weer en je mag ook weer op het terras zitten van je 
favoriete restaurant. Maar 1 ding blijft voorlopig overal nog wel 
verplicht: 1,5 meter afstand houden. Daarom gaat de gemeente 
Drimmelen nu op zoek naar het beste idee om in de openbare 
ruimte 1,5m afstand te (blijven) houden en zij doen dat door 
middel van een wedstrijd speciaal voor kinderen en jongeren 
t/m 18 jaar. Dus heb jij een goed idee? Doe dan mee!
Oproep om mee te denken

Jürgen Vissers, wethouder Jeugd, hoopt dat veel kinderen en 
jongeren mee doen: “De gemeente roept alle kinderen, jonge-
ren (alle leeftijden t/m 18 jaar) en scholen in Drimmelen op 
om hierover mee te denken en hun ideeën te delen. Kinderen/
jongeren hebben vaak extra creatieve ideeën en de gemeente 
laat ze daarom graag meedenken over dit onderwerp. Ik ben 
benieuwd naar alle inzendingen!” Ook jongerenwerker Paul van 
Dijk was enthousiast over deze wedstrijd speciaal voor kinde-
ren en jongeren: “Zelfs de minister-president gaf eerder al aan 
dat we de jeugd meer moeten betrekken bij het onderwerp ‘co-
rona’, want ook hun wereld is er enorm door veranderd en zij 
kijken er op hun eigen manier tegenaan. Het leek de gemeente 
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Drimmelen leuk om ze mee te laten denken en het gesprek op 
gang te brengen in de vorm van een wedstrijd en daar sluit ik 
me graag bij aan.” 
Dus ben jij 18 jaar of jonger en heb jij een goed idee over hoe 
mensen op een handige/praktische manier 1,5m afstand kunnen 
houden of om mensen aan die regel te blijven herinneren? En kan 
dat uitgevoerd worden op openbare plekken waar veel mensen 
komen, zoals in de winkelstraat, bij de havens, op strandjes, of op 
pleinen? Stuur dan jouw idee vóór 22 juni naar de gemeente 
Drimmelen via communicatie@drimmelen.nl. 
Het beste idee
De ideeën worden onder andere beoordeeld op creativiteit, 
veiligheid, duidelijkheid en uitvoerbaarheid. En is jouw idee het 
beste idee van heel de gemeente Drimmelen? Dan staat je een 
leuke verrassing te wachten en wordt jouw idee verder uitge-
werkt om echt te gaan gebruiken! De gemeente neemt per-
soonlijk contact op met de winnaar van het beste idee. Dus 
vergeet niet je contactgegevens te vermelden bij je inzending.

VRIJWILLIGERSWERK  INSTRUMENT BIJ 
TERUGKEER NAAR  ARBEIDSMARKT

De gemeente Drimmelen zet steeds meer in op vrijwilligers-
werk en werkervaringsplaatsen om mensen met een uitkering 
naar de arbeidsmarkt te leiden. Met nieuwe beleidsregels die 
het college vaststelde kan de gemeente mensen met een uitke-
ring een participatieverplichting opleggen tot 32 uur per week. 
“We leveren hierbij altijd maatwerk en houden rekening met 
wat mensen wel en niet kunnen,” licht wethouder Lieke Schuit-
maker van sociale zaken toe. 
Beleidsregels
Met de beleidsregels die het college vaststelde wordt overtui-
gender ingezet op vrijwilligerswerk en werkervaringsplaatsen. 
Dit is een van de afspraken uit het coalitie-akkoord. “We zagen 
vorig jaar al dat vrijwilligerswerk helpt bij het toewerken naar 
een baan”, vertelt  wethouder Lieke Schuitmaker. “We zijn men-
sen intensiever gaan begeleiden naar werk en dat werpt zijn 
vruchten af.  Van de 40 mensen die als vrijwilliger aan de slag 
gingen, vonden er bijvoorbeeld 10 een echte baan.” Het netto 
aantal mensen met een uitkering daalde in 2019 met 25 naar 
160, het laagste in de regio. Het college van burgemeester en 
wethouders rapporteerde in februari hierover in een brief aan 
de gemeenteraad. 
Win-win 

In nauwe samenwerking 
met het  Vrijwilligers In-
formatiepunt van SWO 
Drimmelen wordt geke-
ken naar een goede match 
tussen wat iemand kan en 
de mogelijkheden voor 
vrijwilligerswerk. “Het is 
echt een win-win situatie. 

De vaardigheden die deze vrijwilligers opdoen kunnen ze weer 
inzetten bij betaald werk. Vrijwilligerswerk of een werkerva-
ringsplaats kan helpen bij het krijgen van meer zelfvertrouwen 
en het zorgt voor een ritme in de dagen. Bovendien houdt actief 
zijn mensen langer gezond. En tegelijkertijd zijn er zoveel men-
sen die geholpen zouden zijn met wat extra vrijwilligers. Een 
beetje ondersteuning kan echt het verschil maken voor iemand 
die net even hulp nodig heeft,” zegt Schuitmaker.  “In onze dor-
pen regelen we dingen samen, zetten we de schouders eronder, 
kijken we naar elkaar om, helpen we elkaar.  Vrijwilligerswerk is 
daar een belangrijk onderdeel van.”
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SPORTAKKOORD DRIMMELEN IS EEN FEIT

In november 2019 start-
te het proces om samen 
met sport-  en beweeg-
aanbieders, onderwijs, 
zorg, welzijn en de gemeente Drimmelen te komen tot een 
‘Sportakkoord Drimmelen’. Op 2 juni 2020 werd het Sportak-
koord Drimmelen op een feestelijke manier digitaal gepresen-
teerd. In totaal zijn dertig organisaties trotse ambassadeurs van 
het Sportakkoord Drimmelen.  Vanwege het coronavirus is een 
feestelijk ondertekening uitgesteld, maar dat betekent niet dat 
de betrokken partijen niet aan de slag kunnen.
Wethouder Harry Bakker is trots: “Het Sportakkoord Drimme-
len is van ons allemaal. Daarom is het zo fijn dat dertig partners 
zich aan het akkoord verbonden hebben. Samen kunnen we im-
mers meer bereiken!’’
Van Nationaal naar lokaal
In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om sport te 
versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal 
te benutten. Dat lukt alleen als daar lokaal uitvoering aan wordt 
gegeven. Het sportbeleid ‘Sport en bewegen verbindt Drimme-
len’ loopt in 2020 af. Het lokale Sportakkoord biedt de kans om 
dit sportbeleid te vernieuwen. Het Sportakkoord is een set af-
spraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, ge-
meente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt 
samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de 
inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoe-
ring. De buurtsportcoaches spelen hierbij een belangrijke rol als 
aanjagers. 
Toekomstbestendig
Met dit Sportakkoord wordt ingezet op de toekomstbestendig-
heid van alle sport- en beweegaanbieders binnen de gemeente 
door middel van zichtbaarheid, het hebben van voldoende vrij-
willigers en het op orde hebben van de financiële zaken. Daar-
naast zorgen de partijen er gezamenlijk voor dat het sport- en 
beweegaanbod toegankelijk en laagdrempelig is voor alle doel-
groepen. Deze twee ambities kunnen niet waargemaakt worden 
zonder samenwerking tussen alle betrokken partijen. Hierover 
zijn concrete afspraken met elkaar gemaakt in het Sportakkoord 
Drimmelen.

Samen verder
Het doel van het Sportakkoord is dat iedere inwoner van de ge-
meente Drimmelen, van jong tot oud, mee kan doen met spor-
ten en bewegen. In het Sportakkoord staan 25 concrete acties. 



19Rondom de Toren 2020

De ambassadeurs van het Sportakkoord gaan de komende tijd 
aan de slag met die acties. Aan alle inwoners van Drimmelen 
wordt gedacht. Zo wordt er gestart met het in beeld brengen 
van het totale sport- en beweegaanbod in de gemeente Drim-
melen. Ook worden verschillende abonnementsvormen onder-
zocht, waarbij inwoners bij verschillende aanbieders tegelijk 
kunnen sporten. En jongeren van het Dongemond College gaan 
activiteiten organiseren voor jongeren van 12 tot 16 jaar. In de 
Nationale Sportweek in september wordt er nog een vervolg-
bijeenkomst georganiseerd met alle betrokken partijen. 
Meer informatie
Het Sportakkoord Drimmelen is onderdeel van een landelijke 
beweging die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport is ingezet. Het ministerie stelt ook geld beschikbaar 
om handen en voeten te geven aan de uitvoering van het Spor-
takkoord in 2020, 2021 en 2022.
Alle informatie over het Sportakkoord Drimmelen is te vinden 
op www.sportakkoorddrimmelen.nl. 

ROB EN ROBIN PARKEREN NIEUWE 
SCHILDERING OP MOLS

In opdracht van Blind Walls Gallery maakte het Bredase ont-
werpduo Rob en Robin een nieuwe muurschildering op de Mols 
Parking, de plek waar Blind Walls Gallery ooit begon.  Op de 
Mols Parking zijn al veel Blind Walls te vinden, van zowel lokale 
als internationale kunstenaars, maar er was ruimte genoeg voor 
nog een muurschildering. Rob van den Belt en Robin van Gurp 
(uit Terheijden) kijken vanuit hun ontwerpstudio uit op de muur 
en waren dan ook meteen enthousiast toen ze werden gevraagd 
om een ontwerp te maken. Het is de eerste muurschildering 
die het ontwerpduo maakt in opdracht van Blind Walls Gallery. 

Rob en Robin zijn geen onbekenden voor de organisatie. Naast 
Blind Walls Gallery werkt de organisatie aan Graphic Matters, 
een ontwerpplatform en gelijknamig festival. Voor de zevende 
editie van Graphic Matters in 2019 ontwierpen Rob en Robin 
de pre-campagne, en maakten ze een serie billboards die tijdens 
het festival te zien was op de  Veilingkade (genaamd No visual 
is worth a thousand words). Zowel de campagne als billboards 
wonnen onlangs de zilveren European Design Award. Het ont-

werp is geïnspireerd op een verhaal 
van Annie van Gils, die inmiddels ruim 
60 jaar naast de Mols Parking woont. 
In haar jonge jaren zorgden de vele 
bedrijven en ambachten die geves-

tigd zaten op en rondom deze plek voor een bijna constante 
stroom aan leveranciers en bezorgwagens.  Annie en haar leef-
tijdsgenoten mochten daarom niet buiten spelen in de buurt, 
en dus speelde ze noodgedwongen met haar broers en zussen 
in de achtertuin die maar een paar tegels groot was. Rob en 
Robin wisten de krappe ruimte, drukte en automobielen in een 
treffend beeld te vatten dat duidelijk naar spelende kinderen 
verwijst. Bij de muurschildering is ook een animatie die middels 
Augmented Reality te zien is tijdens de rondleidingen van Blind 
Walls Gallery.

Hoewel het terrein flinke veranderingen heeft doorgemaakt, is 
het vandaag de dag nog steeds een drukke plek met veel auto’s 
en weinig ruimte voor spel.  Al werd er afgelopen weken regel-
matig een potje tennis gespeeld door studenten.

IETS  VERDER  VAN DE  TOREN
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