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En toen gebeurde....

Deze mooie foto is gemaakt door Toos van der Made.

In deze RdT staan nog veel meer mooie foto’s. Snel kijken!
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Colofon
Rondom de Toren is een tweewekelijkse uitgave en wordt in 
Terheijden en Wagenberg huis-aan-huis bezorgd.
Secretariaat  Hoevenseweg 18 4845 PD Wagenberg
  076 - 593 1952
Extra exemplaren
Terheijden:  Bibliotheek Terheijden, ‘Toptiekske,
  Jürgen en Carolien van Dongen
Wagenberg Bakkerij Léon van Dongen,  Plexat
Online bereikbaarheid
Website: www.rondomdetoren.nl
Facebook: facebook.com/rondomdetoren
Drukkerij Drukkerij Emsi Made
Bezorgklachten kwaliteit.zuidwest@axender.nl
  liesbeth@rondomdetoren.nl  076 - 593 2137
Volgende editie 1052
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 20-01-2021, 17.00 u

GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 424 024
Pastorale zorg   06 - 514 900 11
Bloedafname Terheijden  Hoofdstraat 2
    ma. - vr. van 8.30 - 10 u
Bloedafname Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    ma. en do. 9 - 10 u
Apotheek Terheijden  076 - 593 4300
Service apotheek Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    na contact apotheek Made
    ma. - vr. 8.15 - 10 u
Surplus Welzijn Terheijden  Raadhuisstraat 2c
    www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. 9 - 10 u
Sociaal Raadslieden Werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. & do. 9.30 - 11 u
 contact   sociaalraadslieden@  
    surpluswelzijn.nl
Schuldhulpverlening  076 - 502 7788
Juridisch spreekuur Terheijden 1e en 3e ma. 17 - 18 u
    Raadhuisstraat 2c
SWO    0162 - 451 894
POLITIE
Algemeen nummer  112
Politie Zeeland/West-Brabant 0900 - 8844
    www.politie.nl
Wijkagenten   L. Brooimans & D. Sjardijn
GEMEENTE INFORMATIE Park 1 Made T. 14 0162
    www.drimmelen.nl
WMO-loket   ma. - vr. 9 - 12.30 u
    gemeente@drimmelen.nl
Milieustraat Terheijden  076 - 593 4795
 openingstijden  ma. - vr. 13 - 16 u,  za 10-15 u
Ophalen afval    Terheijden groen: 20/01, grijs: 27/01
          Wagenberg groen: 22/01, grijs: 29/01
Ophalen oud papier  13/02
Ophalen plastic           Terheijden  20/01  Wagenberg 22/01
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15- 19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

DONATEURSACTIE

Onder de donateurs hebben wij drie 
waardebonnen verloot. Aan twee perso-
nen hebben wij inmiddels de waardebon-
nen uit kunnen reiken. De derde persoon, 

dhr. of mevr. C.G.J. De Goeij, heeft zich helaas nog niet gemeld. 
Dhr. of mevr. De Goeij, wilt u zich per e-mail melden bij peter@
rondomdetoren.nl of via telefoonnummer 076 5320699?
Met vriendelijke groet, team Rondom de Toren

THE  SIXTIES OVER BUIKSCHUIVERS EN 
PETTICOATS
Een muzikaal tijdsbeeld uit de zestiger jaren van de vorige eeuw 
in Terheijden. De tijd was aangebroken voor de jongeren om 
in opstand te komen tegen de gevestigde orde. Die al op hun 
veertiende moesten werken, veelal in de bouw.
De jongens kochten van hun zuur verdiende geld een brommer 
‘model buikschuiver’, leren broeken en ruige jassen. Brillantine 
en een mooie vetkuif. Meiden versieren. Kermissen en dansten-
ten in de wijde omtrek bezoeken. De meiden, na een middag 
van wassen, strijken en stijven van de onderrok, met petticoats 
achter op de brommers gezeten in de ‘amazonezit’. Een avond 
met ‘Rock Around the Clock’ en ‘Let’s Twist Again’. Over talen-
tenjachten en soosavonden.

Bekend waren de dansavonden in ‘Het Wit Huis’ en ‘De Gouden 
Leeuw’ in Terheijden. De kasteleins wisten er wel raad mee. 
Honderden jongelui uit Terheijden en Wagenberg, maar ook uit 
de omtrek: Made, Hooge & Lage Zwaluwe werden gelokt. De 
tijden werden bepaald door het openbaar vervoer van de B.B.A. 
(Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten).

VAN RDT

LEZERS IN DE PEN
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De avonden begonnen 
om 18.00 uur en waren 
rond 22.00 uur afgelo-
pen. Muziek en dansen, 
daar draaide het voor-
namelijk om. Om te stijl-
dansen werd de vloer 
in conditie gehouden 
met zaagsel en kaarsvet. 
Soosavonden met een-
voudige platenspelertjes. Zalen versierd met visnetten, slingers, 
kaarsverlichting en zelfgekleurde TL-balken. Bij goed weer tuin-
feesten met 600 bezoekers. Optredens van Rob de Nijs en The 
Lords, Ria Valk, The Blue Diamonds, het Cocktail Trio en veel 
meer. Lokaal talent was ook volop aanwezig zoals de optredens 

van de uit vijf leden tellende band The Stramouko’s. De hele 
avond dansen en ‘afgetikt’ worden volgens de toen zich noe-
mende teenagers, de meiden dus. Bij ‘Het Wit Huis’ arriveer-
den B.B.A. bussen vol met voornamelijk meiden die bij wijze 
van spreken struikelend naar binnen rolden om maar niets van 
The Stramouko’s te hoeven missen. Google eens op The Stra-
mouko’s en je komt o.a. tegen: https://pmouse.jimdofree.com/
breda/the-stramouko-s  en deze: https://www.youtube.com/
watch?v=aFTbEfOdQKo. Over Het Wit Huis en meer heeft 
Johan van der Made een leuk verhaal gepubliceerd op www.
kijkopdrimmelen.nl/wit-huis-buitenlust-ripasso. 
Bronnen: Afbeeldingen en foto’s uit het boekje Back to the Six-
ties, uitgave 2003 Heemkundekring De Vlasselt Terheijden en 
Tekst BN/DeStem 8 december 2003, auteur Jan van Vliet.

HELP JE MEE?

Loop net als 19.000 ande-
re HersenHelden mee in de 
jaarlijkse collecte. De collec-
teweek is van 1 t/m 6 febru-
ari en is enorm belangrijk 
voor het werk dat we doen.  Vorig jaar haalden we een record-
bedrag van 1,5 miljoen euro op.  Met 2 uurtjes collecteren bij 
jou in de buurt draag jij bij aan belangrijk hersenonderzoek. Ook 
online collecteren is mogelijk. Hoe je ook helpt, voor mensen 
met een hersenaandoening verricht je een heldendaad.
Nu al hebben 1 op de 4 mensen een hersenaandoening. Als we 
nietsdoen, neemt dat alleen maar toe. Hersenaandoeningen zijn 
helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te wor-

OPROEPEN
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den. Het aantal mensen dat een beroerte krijgt, dat lijdt aan 
dementie of aan de ziekte van Parkinson zal tot 2040 explosief 
stijgen ten opzichte van 2015, zo blijkt uit de Volksgezondheid 
Toekomst  Verkenning 2018 van het RIVM.  En dit zijn slechts 
drie hersenaandoeningen van de in totaal honderden die voor-
komen.
Dit moet stoppen. Want een hersenaandoening zet je leven op 
z’n kop. En vroeg of laat raakt het ons allemaal. Help ons om 
hersenen gezond te houden.
Juist in deze tijd mogen we mensen met een hersenaandoe-
ning niet laten zitten. In een paar uurtjes maak jij het verschil 
voor miljoenen mensen met een hersenaandoening, zoals de-
mentie, Parkinson, een beroerte of hersenletsel na een ongeval. 
Samen kunnen we hersenaandoeningen behandelen en in de 
toekomst voorkomen. Word ook HersenHeld en meld je aan 
als collectant.  Bel Anne Tonino 06 51118596 of Tiny van den 
Broek 06 17340841. 

AMNESTY ZOEKT COLLECTANTEN VOOR 
COLLECTE  

Wordt u dit jaar óók een van 
de 13 duizend collectanten 
die de straat opgaan om geld 
in te zamelen voor Amnesty 
International? De jaarlijkse 
collecteweek van Amnesty 
vindt plaats van 15 tot en met 20 maart 2021. 
Amnesty-collectanten gaan met veel plezier langs de deuren, én 
met succes. Vorig jaar haalden zij ruim 900.000 miljoen euro op. 
Een heel mooi bedrag als je bedenkt dat de collecte vanwege 
het coronavirus vroegtijdig beëindigd moest worden. Amnesty 
zoekt in Terheijden, nog vrijwilligers die een paar uur willen col-
lecteren. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als 
collectant? Kijk dan op www.amnesty.nl/collecte. Of mail naar 
collecteservice@amnesty.nl. U kunt ook contact opnemen met 
de collecte-coördinator bij u in de buurt: lafochris.65@gmail.
com
Waarom collecteren? 
Amnesty International komt op voor de slachtoffers van men-
senrechtenschendingen, waar ook ter wereld. De opbrengst van 
de collecte wordt gebruikt om het werk voor deze mensen 
voort te kunnen zetten. Want Amnesty wil altijd en overal kun-
nen zeggen wat ze vindt.  Tegen welke autoriteit of machthebber 
dan ook. Daarom neemt de organisatie voor onderzoek en ac-
tie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist 
daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte voor Amnesty 
van onschatbare waarde.  
Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Am-
nesty haar werk blijven doen voor mensen als Nassima al-Sa-
da uit Saudi-Arabië die sinds 2018 gevangenzit. Ze sprak zich 
uit voor meer vrijheid voor vrouwen in haar land. Dat ging ten 
koste van haar eigen vrijheid. Al-Sada voerde actie tegen het 
voogdijsysteem dat ervoor zorgt dat een vrouw over veel zaken 
eerst toestemming moet krijgen van een mannelijke voogd. 
Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty Interna-
tional op www.amnesty.nl. 

WWW.RONDOMDETOREN.NL

WWW.FACEBOOK.NL/RONDOMDETOREN
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BILJARTTRIATLONTOER-
NOOI BV DE  VRIENDSCHAP

Het begon als een eenmalige happening 
ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum 
in mei 1990 en werd meteen een succes. 
Het groeide uit tot een jaarlijks terugke-
rend biljartfestijn rond de kerstdagen.
Tijdens dit toernooi werden 3 spelsoor-
ten beoefend: driebanden, bandstoten en 
libre. De teams bestonden uit 5 spelers 
die allemaal de 3 spelsoorten speelden.
Na 30 succesvolle jaren heeft biljartver-
eniging De Vriendschap uit Wagenberg, 
gehuisvest in café De Ruif, besloten om 
er mee te stoppen, het is mooi geweest 
zo.  Al enkele jaren lukt het niet meer om 
genoeg teams op de been te brengen. De 
vergrijzing in de biljartsport en het orga-
niseren van toernooien in de directe om-
geving zorgen ervoor dat de deelname 
elk jaar minder wordt.
Met hartzeer nemen we afscheid van dit, 
elk jaar weer,  gezellig kerstoernooi.
Via dit bericht willen wij alle deelnemen-
de verenigingen bedanken voor hun ja-
renlange inzet: bedankt allemaal.
Vermeldenswaardig is dat het toernooi 
7 maal werd gewonnen door zowel ’t 
Hoekske uit Made als ’t Sluisje uit Oos-
terhout. Het 1e toernooi werd gewonnen 
door Guna uit Wagenberg en het 30e en 
laatste door ’t Sluisje uit Oosterhout, 
terwijl de organiserende vereniging De 
Vriendschap het toernooi ook een keer 
won.

Kampioenen triatlontoernooi
1990 Guna  Wagenberg
1991 De Vriendschap  Wagenberg
1992 Guna  Wagenberg
1993 De Poedels  Lage Zwaluwe
1994 ’t Hoekske  Made
1995 Guna  Wagenberg
1996 SBW  Lage Zwaluwe
1997 ’t Hoekske  Made
1998 ’t Hoekske  Made

1999 ’t Sluisje  Oosterhout
2000 ’t Markkantje Terheijden
2001 ’t Hoekske  Made
2002 ’t Sluisje  Oosterhout
2003 ’t Bielske  Wagenberg
2004 ’t Hoekske  Made
2005 Guna  Wagenberg
2006 BV Maandag Terheijden
2007 ’t Hoekske  Made
2008 ’t Hoekske  Made
2009 ’t Bielske  Wagenberg
2010 ’t Sluisje  Oosterhout
2011 ’t Bielske  Wagenberg
2012 ’t Sluisje  Oosterhout
2013 KBO  Wagenberg
2014 PWA  Fijnaart
2015 ’t Sluisje  Oosterhout
2016 Keus Genoeg Wagenberg
2017 ’t Sluisje  Oosterhout
2018 KBO  Wagenberg
2019 ’t Sluisje  Oosterhout

‘t Sluisje, 7 maal winnaar van het biljarttri-
atlontoernooi van BV De Vriendschap.
V.l.n.r.: J. Nieuwenhuizen,  W. van Ham, R. de 
Roon, S. Leemans en G.  Wildhagen

HEB JIJ BULLETJE GEZIEN?

Bulletje, de mascotte 
van judoteam Haragei, 
is op pad geweest door 
Terheijden.
De verkopers van de 
Grote Clubactie wer-
den beloond met mooie 
prijzen. Zo werden er Haragei-tassen, 
blauwe judopakken en Intertoys-waarde-
bonnen uitgedeeld door Bulletje.
De inwoners van Terheijden hebben ons 
dit jaar fantastisch geholpen. Nooit eer-
der haalden we zo’n mooi bedrag op. 
Terheijden: Bedankt!

LARA  JONKER NEEMT 
AFSCHEID 

Na vele jaren actief 
lid en ruim 4 jaar lid 
van het bestuur te zijn 
geweest van karate-
vereniging Terheijden 
heeft Lara haar kara-

tepak in de kast gelegd. Door fikse bles-
sures kan Lara, op medische advies, niet 
meer mee doen aan de sport die ze graag 
beoefende.

Covid-19 is nog steeds niet onder con-
trole en daarom hebben wij Lara thuis in 
het zonnetje gezet.
Als over een paar maanden alles weer 
een beetje normaal is, gaan wij op gepaste 
wijze afscheid nemen van Lara.
Namens het bestuur en leden danken 
wij Lara voor haar inzet tijdens haar be-
stuursfunctie en haar sportiviteit tijdens 
de trainingen en niet vergeten haar glim-
lach. Lara bedankt!
Voor verdere info:  www.karate.nl. 
Tel.nr. 06 5284837.

OPEN ROAD SESSIONS 
IN 2021

Allereerst de beste wensen en een ge-
zond en voorspoedig 2021 toegewenst. 
Ook in 2021 zullen wij doorgaan, binnen 
de gestelde RIVM-richtlijnen, met het or-
ganiseren van maandelijkse concerten in 

UITGAAN

SPORT

‘t Hoekske, 7 maal winnaar van het biljart-
triatlontoernooi van BV De Vriendschap.
V.l.n.r.: K. van Meggelen, A. van Geel, R. van 
Ginneken,  T. den Otter en L. van Langerak
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het Witte Kerkje. Het eerste, reeds uitverkochte optreden 
van Hidden Agenda Deluxe, is gepland op donderdag 28 ja-
nuari 2021. 
Concerten
Vanwege alle coronaperikelen hebben wij onze concertagenda 
voor de eerste helft 2021 weer aangepast, waarbij wij er in ge-
slaagd zijn om toch weer mooie acts vast te leggen.  Wij hopen 
natuurlijk dat al deze optredens door kunnen gaan en hopelijk 
op termijn ook weer voor meer bezoekers. Voor de actuele sta-
tus verwijzen wij jullie naar de website www.openroadsessions.
nl.
Het programma is als volgt:
Donderdag  28-01-21: Hidden Agenda Deluxe (band)
Donderdag  25-02-21: Dixie Rose (band)
Donderdag  25-03-21: Carter Sampson (trio)
Vrijdag      30-04-21: Malford Milligan (trio)
Donderdag  03-06-21: Spanjers, Planteijdt, Dijsseldonk
Ticketverkoop
Je kunt online kaarten kopen voor de concerten. De voorver-
koop van de concerten start in de maand dat het concert zal 
plaatsvinden, aangezien wij de ontwikkelingen omtrent de RI-
VM-richtlijnen willen afwachten. Deze hebben namelijk grote 
impact op de mogelijkheden en aantal bezoekers. 
Witte Kerkje
De afgelopen maanden is er hard gewerkt in het Witte Kerkje 
in Terheijden aan verbeteringen qua faciliteiten en het interieur 
in het oude gedeelte van het kerkgebouw. Dit betekent dat er 
nu professionele podiumverlichting is gekomen, de oude rieten 
kerkstoelen zijn vervangen en is er streamingsapparatuur ge-
komen. Ook is er gewerkt aan het verbeteren van de luchtver-
versing, verwarming en ventilatie in de kerkzaal en een nieuwe 
garderobe en bar.  De mooiste verandering is wel dat het balkon, 
dat 60 jaar geleden om onduidelijke reden deels was gesloopt, 
weer in oude staat is teruggebracht.
Meer informatie? Kijk op www.openroadsessions.nl en www.
facebook.com/openroadsessions.

DE  POSTDUIFSTRAAT

Onlangs is er in Wagenberg een nieuw straatje bij gekomen: de 
Postduifstraat. Deze naam verwijst allereerst naar de Postweg 
die daar begint, en naar de vlakbij gelegen Vogelstraat.  “Maar 
ook het houden van postduiven leeft nog steeds bij bewoners”. 
Dit waren enkele argumenten van de gemeente voor het invoe-
ren van deze straatnaam. 
De oorsprong van de postduiven is zeer oud. Om dit aan te 
tonen denken we aan de duif die Noach uit zijn ark losliet. En 
de Romeinen, die niet aanwezig konden zijn bij de wagenrennen 
waarbij zij betrokken waren, stuurden er vrienden heen met 
duiven. Die duiven werden bij de uitslag van de rennen geverfd 
in de kleuren van de overwinnaar en losgelaten. Dit is te lezen 
in het Vlasselt-boekje 118 (2008) van Leo Vermeulen over “100 
jaar duivensport in Terheijden”.  Tevoren, in 2006, heeft Jan van 

EN  TOEN GEBEURDE...
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Na 16 jaar ‘t Barreke gerund te hebben, kwam er op 31 decem-
ber 2020 toch echt een einde aan voor Edwin Lievens oftewel 
“Edje”. Een leuk afscheidsfeest is waar Edje aan dacht, maar door 
de corona kon dit natuurlijk helaas niet doorgaan. Maar om nu 
geruisloos de deuren te moeten sluiten, leek ons toch niet het 
perfecte afscheid voor Edje. Daarom bedachten wij een Drive 
Bye Edje! We hadden een geheime facebookpagina aangemaakt 
en zoveel mogelijk mensen uitgenodigd om op Oudjaarsdag 
langs ‘t Barreke te rijden of te lopen. Zo kon iedereen toch nog 
afscheid nemen van Edje en ‘t Barreke. En hier werd massaal 
gehoor aan gegeven. Heel veel mensen kwamen met de auto, 
met de fiets, trekker of lopend voorbij en spraken Edje nog wat 
woorden toe. Edje was totaal verrast en vond het echt geweldig. 
Samen met zijn vrouw Jolanda en hun kinderen Justin en Lynn 
werd hij “uitgezwaaid” door heel veel mensen.

Foto’s: Gerard van Vugt
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Vliet hierover reeds een artikel geschreven in BN De Stem.
In Wagenberg waren er in de vorige eeuw zeker 3 postduiven-
verenigingen bekend. Dat waren  “Juliana”, “Prins Hendrik” en 
later ook “De Reisduif”. Deze verenigingen hadden als thuisbasis 
een plaatselijk café. In de zomer werden de duiven in verzegelde 
manden wekelijks naar België of Frankrijk gebracht. Krantenbe-
richten met hun activiteiten uit de jaren 20 en 30 zijn na te lezen 
op www.Delpher.nl.

En ging onze fanfare op concours, dan werd een postduif mee-
genomen. Een zaktelefoon om even de uitslag door te geven 
bestond nog niet. In 1924 speelde O.V.U. in de 2e afdeling en 
ging met Pinksteren naar Rotterdam. Daar werd zowaar de 1e 
prijs behaald en dus werd de meegenomen postduif van een be-
richtje voorzien en naar huis gestuurd.  Wagenberg liep uit naar 
het toenmalig stationnetje in Hooge Zwaluwe om de fanfare te 
verwelkomen. “Met volle  muziek kwam men het dorp binnen en 
ieder was in de wolken over het behaalde succes”.
Bij de opening van het Wagenbergse Dorpsfeest in 1982 wer-
den duiven losgelaten. Dat was een mooi spektakel. De tegen-
woordige Wagenbergse duivenhouders zijn aangesloten bij de 
“Madese Bond van Postduivenhouders”. In ‘t Carillon van 12 
augustus 2020 is een uitgebreid artikel te lezen over vluchten 
vanuit Frankrijk. 
Johan van der Made
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AANBOD OPGEWEKT 
DRIMMELEN  VOOR 
INWONERS  WAGENBERG

Profiteren van lokale duurzame 
energie zonder zonnepanelen op je 
eigen dak!
Onze gemeente wil in 2040 energie-
neutraal zijn. Uiteraard willen wij dat 
als burgers ook. Alleen liever niet door 
grootschalige zonnevelden in ons mooie 
buitengebied, waarbij vruchtbare land-
bouwgrond uit gebruik wordt genomen 
en de leefomgeving van omwonenden 
achteruitgaat. Na de succesvolle protes-
ten tegen die plannen heeft een aantal 
vrijwilligers de koppen bij elkaar gesto-
ken en eind 2019 energiecoöperatie Op-
gewekt Drimmelen opgericht. 
Wat is ons plan? 
Op de daken van twee melkveehouders 
willen we een zogenaamd ‘postcoderoos-
project’ realiseren. Dat betekent dat in-
woners van gemeente Drimmelen, die 
geen zonnepanelen op hun eigen huis 
kunnen of willen leggen, toch mee kun-
nen doen om bij te dragen aan de ener-
gietransitie. We leggen de panelen name-
lijk op deze boerendaken. Met als prettige 
bijkomstigheid een mooi rendement voor 
de deelnemers omdat de energiebelasting 
flink omlaag gaat. 
Hoe werkt het? 
Inwoners kunnen meedoen door ‘Zon-
deelen’ te reserveren. Hoeveel Zon-
deelen je nodig hebt, hangt af van je jaar-
lijkse energieverbruik. Een Zondeel kost 
eenmalig € 300,- en geeft recht op 15 
jaar lang korting op je energierekening 
(lagere energiebelasting). Na ongeveer 8 
à 9 jaar is de investering terugverdiend, 
waardoor het rendement zo rond de 4% 

ligt. De panelen worden op de daken van 
de melkveehouders geplaatst. Voor inwo-
ners van Wagenberg is dit het dak van de 
familie Rasenberg in de Zonzeelse polder. 
De coöperatie verkoopt de stroom aan 
een energiemaatschappij en gebruikt de 
opbrengsten om alle kosten af te dekken 
en de coöperatie draaiende te houden. 
Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen, 
schoonmaken, onderhoud etc. Zo heb-
ben deelnemers daar geen omkijken naar. 
We houden de kosten laag omdat de co-
operatie gerund wordt door vrijwilligers. 
Als er geld overblijft is het aan de leden 
van de coöperatie wat daarmee gebeurt. 
Bijvoorbeeld verdelen over de leden als 
dividend, of investeren in weer nieuwe 
energieprojecten. Op deze manier vloei-
en de voordelen niet weg naar onbeken-
de projectontwikkelaars maar houden we 
deze binnen onze eigen gemeente. 
Waarom zou je meedoen? 
Dit is een uitgelezen mogelijkheid om te 
profiteren van de productie van lokale 
energie zonder zelf panelen op je huis te 
plaatsen. Ideaal voor mensen wiens huis 
een rieten dak heeft of op wiens dak 
geen of onvoldoende zon valt, bijvoor-
beeld door schaduw. Of als je in een mo-
nument woont of in een huis wat onder 
beschermd dorpsgezicht valt, waardoor 
het niet is toegestaan om zelf panelen te 
plaatsen. Of voor hen die geen zin hebben 
om alles zelf uit te zoeken en te regelen. 
Particulieren en MKB-bedrijven met een 
kleinverbruiksaansluiting (maximaal 3*80 
Ampère) in gemeente Drimmelen kun-
nen meedoen. De korting wordt verre-
kend met de individuele energierekening, 
tot maximaal het eigen verbruik (maxi-
maal 10.000 kWh per deelnemer per 
jaar). De energieleverancier van het lid 
verrekent de belasting vervolgens met de 
Belastingdienst.
Wat moet ik doen? 
De overheid heeft besloten de populaire 
postcoderoosregeling per 31 maart 2021 
te beëindigen en te vervangen door een 

VAN  ALLES  WAT nieuwe subsidieregeling. Omdat Opge-
wekt Drimmelen de benodigde beschik-
kingen al heeft aangevraagd, hebben wij 
nog de mogelijkheid om onze leden on-
der de oude regeling nog 15 jaar voordeel 
te bieden. Op voorwaarde dat we de ko-
mende maanden aan de slag gaan met het 
leggen van de panelen. Op dit moment 
zijn er circa 350 Zondeelen gereserveerd, 
bij 400 Zondeelen gaat het project de-
finitief door. Schrijf je dus snel in als je 
interesse hebt om mee te doen. Dat kan 
via onze website www.opgewektdrim-
melen.nl. Daar vind je onder andere ook 
een rekenmodule waarmee je het aantal 
benodigde Zondeelen kan bepalen. En 
ook een uitgebreide brochure met meer 
informatie en enkele rekenvoorbeelden. 
Deze is ook per e-mail op te vragen via 
bestuur@opgewektdrimmelen.nl. Daar 
kun je ook terecht met alle vragen. 
Wij wensen alle inwoners van Wagenberg 
een gezond en zonnig 2021 toe!

RECREATIEF DRIMMELEN 
OPGERICHT

Als onderdeel van Bedrijven Netwerk 
Drimmelen is onlangs Recreatief Drim-
melen opgericht. Een aantal enthousiaste 
ondernemers heeft het initiatief opgepakt 
om alles op het gebied van vrijetijdsbe-
steding en recreatie binnen onze mooie 
gemeente verder te ontwikkelen en op 
de kaart te zetten. Nog voor de start van 
het toeristenseizoen 2021 lanceren zij 
het eerste toeristisch magazine van de 
gemeente Drimmelen.
Wie zitten er in Recreatief Drim-
melen?
Het idee is ontstaan bij  Ton Zwinkels. Ton 
is al 6 jaar voorzitter van Bedrijven Net-
werk Drimmelen. Hij zag hoe lastig het 
in de huidige samenwerkingsvormen was 
om soms simpele initiatieven te realise-
ren. Door de juiste krachten te bundelen 
en de samenwerking met onder ander de 
gemeente te versterken kan recreatief 
Drimmelen veel meer realiseren! Dat 
vonden de ondernemers Brenner Verha-
gen, Ton van der Made, Mark de Leeuw, 
Gertjan van Oorschot en Janet Crezee 
ook. Samen met Ton Zwinkels vormen zij 
het kernteam van Recreatief Drimmelen. 
Het Kernteam is de spin in het web, zij 
zullen alle ideeën en initiatieven binnen 
deze sector verder beoordelen en samen 
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met belanghebbenden verder uitwerken. 
Weer een clubje?
Met een no-nonsense mentaliteit wil dit 
kernteam een echte toegevoegde waarde 
leveren aan de recreatieve sector. 
Samen met de gemeente, die het beleid 
maakt, zal Recreatief Drimmelen vooral 
uitvoerend zijn. Met de speerpunten die 
vanuit de beleidsnota zijn vastgesteld zal 
dit Recreatief Drimmelen samen met de 
ondernemers, verenigingen en stichtingen 
een actieve rol spelen in de uitvoering van 
projecten en activiteiten. Met een onlangs 
uitgezette vragenlijst zijn bij de onderne-
mers veel ideeën en verbeterpunten geïn-
ventariseerd waar Recreatief Drimmelen 
mee aan de slag gaat.
Eerste project wordt 1 april opgele-
verd!
Het is geen grap: uiterlijk 1 april, nog voor 
het toeristenseizoen begint, zal het eerste 
Toeristisch Magazine beschikbaar zijn op 
alle toeristische locaties in onze gemeen-
te. Het verbeteren van de informatie 
werd door 40 % van de ondernemers die 
de vragenlijst van Recreatief Drimmelen 
heeft ingevuld genoemd als verbeterpunt. 
Dit punt is direct opgepakt en zal in de 
komende maanden vorm krijgen.
Eigen logo en uitstraling
Wij zijn trots op het nieuwe logo, vorm 
gegeven door Chantal Kavelaars. Het logo 
geeft mooi aan waar Recreatief Drimme-
len voor staat: onze 5 kernen, de blauw-
groene gemeente en de verschillende 
activiteiten die hier te beleven zijn. “Een 
blauw/groene gemeente met volop bele-
venis!”
Hoe is Recreatief Drimmelen te be-
reiken ?
Projectondersteuning Recreatief Drim-
melen: Corine Polak, email info@recrea-
tiefdrimmelen.nl, tel. 06 22241090, websi-
te www.bndweb.nl/recreatiefdrimmelen.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep
D r i m m e l e n 
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. 
Kerstbomen geplant bij de kinder-
boomkwekerij
Bij de kinderboomkwekerij aan de Zand-
straat in Made werden op zaterdag 9 

januari kerstbomen met kluit geplant. 
Vanwege de coronamaatregelen konden 
er niet te veel mensen tegelijk komen, 
maar na aanmelding werd er enthousiast 
geplant.  Alle kerstboomplanters kregen  
een cadeaubon van € 5,- die te besteden 
is bij Tuincentrum Sonneveld Wagenberg. 
Een duurzame manier om van de kerst-
bomen af te komen én je boom keeg een 
mooie bestemming bij de nieuwe Kinder-
boomkwekerij. Deze actie werd mogelijk 
gemaakt door AmerkantOp, Plantenbieb 
Made en de gemeente Drimmelen. 
Gezond en Wel – obstipatie

In onze rubriek ‘Gezond en Wel’ vertellen 
deskundigen u wetenswaardigheden over 
veel voorkomende klachten en geven u 
tips. In deze aflevering informeert Miëlle 
Stoop-Van Alphen, bekkenfysiotherapeut,  
u over obstipatie, ofwel verstopping van 
ontlasting. 
Nieuwjaarsgesprek met de burge-
meester

In de eerste week van het nieuwe jaar 
gingen we op bezoek bij burgemeester 
Gert de Kok.  We kijken met hem terug 
naar 2020 en vooruit naar een hoopvol 
beter jaar. Hoe kijkt hij terug op het af-
gelopen jaar en waar kijkt hij naar uit? U 
komt het in deze uitzending te weten.
Feestelijk versierde boerderijen en 
tractoren
Boeren en tuinders in het hele land pak-

ten uit met kerst. Ze nodigden iedereen 
uit om rond de kerstdagen te genieten 
van het sfeervol verlichte platteland. In 
Terheijden zijn daarvoor op 28, 29 en 30 
december huizen en boerderijen verlicht, 
maar er stonden ook verlichte tractoren 
en andere objecten die je vanuit de auto 
kon bewonderen. Deze actie is een initi-
atief van de ZLTO. Een mooi alternatief 
voor de stoet verlichte tractoren die jaar-
lijks door onze gemeente trekt. Natuur-
lijk namen wij een kijkje.

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
Wekelijks nieuwe televisie items op Zig-
go kanaal 42 / KPN, XS4ALL en Telfort 
kanaal 1476/ Telfort, Edutel, Fiber.nl en 
Stipte kanaal 2170. Uitzending gemist of 
kunt u ons thuis niet ontvangen? Bezoek 
ons YouTube kanaal of onze website en 
facebookpagina. De radiozender is 24 
uur per dag te beluisteren via de kabel 
op 92.9 FM, het Ziggo radiokanaal 917 
/ KPN, XS4ALL en Telfort kanaal 1176 / 
Telfort, Edutel, Fiber.nl en Stipte kanaal 
3180, in de ether op 106.9 FM en natuur-
lijk ook online via de livestream. Volg ons 
ook op www.omroepdrimmelen.nl en op 
social media.
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Sinds het coronavirus ons in de ban heeft, 
treft dit virus vooral de horecaonderne-
mers. In onze gezellige en gastvrije ge-
meente is het daardoor te stil. De deu-
ren zijn gesloten en zullen voorlopig niet 
meer open gaan. Om onze ondernemers 
te steunen wordt de Drimmelense hore-
cabon geïntroduceerd. 
Samen staan we sterk 
Ze hebben de handen ineen geslagen, Ko-
ninklijke Horeca Nederland (KHN) en 
Bedrijven Netwerk Drimmelen (BND) en 
zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden 
om de horeca te steunen in deze onge-
looflijk moeilijke tijd. Het idee lag eigenlijk 
voor de hand en is in lijn met de bon van 
Bruisend Made maar is in deze specifiek 
te gebruiken voor de horeca binnen onze 
gehele gemeente. Het initiatief kwam op 
gang door de gemeente, die een decem-
bercadeau zocht voor haar medewerkers. 
Horecabon 
Een van de initiatiefnemers is Ton van der 
Made, voorzitter van Koninklijke Horeca 
Drimmelen. Hij is blij met het resultaat: 
“De bon heeft een waarde van € 10,- en 
is bij ruim 20 deelnemende Drimmelense 
horecabedrijven te besteden. Dat varieert 
van een café en een frietzaak, tot catering 
en een restaurant,” zegt Van der Made. 
“Zodra de horeca weer open is, kun je bij 
de lokale gastvrije ondernemer terecht 
voor een drankje, een snack, of bijvoor-
beeld een diner. Het leuke is: er is geen 
geldigheidsdatum aan gekoppeld, je kunt 
de bon dus op elk moment verzilveren. 
Je kunt de bon kopen voor jezelf of voor 
iemand anders, gewoon om spontaan te 
geven als belofte voor als de horeca weer 
open kan,” oppert  Van der Made. “Met de 
bon steun je de horeca en laat je onze lo-
kale ondernemers niet in de kou staan, zij 
staan te popelen om weer open te gaan!” 
Deelnemende horeca & waar te 
koop 
De deelnemende bedrijven zijn terug te 
vinden op de website van KHN afdeling 

Drimmelen en BND.  Wil je de bon ca-
deau geven of aanschaffen, dat kan! Via 
de volgende adressen zijn de bonnen te 
koop: Café Lunchroom de Polderpub, 
Plantsoen 10 Lage Zwaluwe - DA Drogis-
terij Relinde Fijnaut, Hoofdstraat 11 Ter-
heijden - Café Restaurant ’t Voske, Bies-
boschweg 15 Drimmelen - Marks Dag-
winkel, Burgemeester Godwaldtstraat 6 
Hooge Zwaluwe - Restaurant Fundi / De 
Korenbeurs, Kerkstraat 13 Made.
Wil je meer weten over deze actie, neem 
dan contact op met Frank van Gils via 
KHNdrimmelenhoreca@gmail.com of met 
Corine Polak via BND info@bndweb.nl. 
Website: www.bndweb.nl/horecabon.

COMPUTERVRAAGDAGEN 
OOK IN  TERHEIJDEN

SeniorWeb organiseert van 18 tot 24 
januari 2021 de computervraagdagen 
en SeniorWeb Terheijden, een samenwer-
king met Surplus Welzijn, doet mee.
De vrijwilligers zijn bereikbaar als u vra-
gen hebt over het gebruik van mobiele 
telefoon, smartphone (ook iPhone), ta-
blet (ook iPad), het videobellen (o.a. Fa-
ceTime, Skype, WhatsApp), e-mail, etc. 
Andere vragen of problemen over het 
gebruik van laptop/PC, e-reader of het 
omgaan met de digitale wereld/overheid 
(DigiD) zijn ook welkom.
SeniorWeb Terheijden is bereikbaar op 
werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur via 
telefoonnummer 06 22324517. 
Er kan dan een afspraak gemaakt worden 
hoe en op welke wijze u geholpen kunt 
worden.
www.seniorweb.nl/terheijden  / senior-
webterheijden@gmail.com. 

VAN HET WMO-PLATFORM
Nieuws uit het overleg

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert 
het college van burgemeester en wethou-
ders over het beleid rond de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (Wmo).  
Huishoudelijke ondersteuning
De gemeenten Altena, Geertruidenberg 
en Drimmelen hebben een nieuwe sa-
menwerking ondertekend met aanbieders 
van huishoudelijke ondersteuning. Door 
nog meer samen te werken en te vernieu-
wen proberen de gemeenten de kwaliteit 
goed en de dienst betaalbaar te houden. 
Beschermd wonen
Beschermd wonen is er voor iedereen 
die niet meer zelfstandig kan wonen van-
wege psychische en/of psychosociale pro-
blematiek.
Omdat per 2021 alle gemeenten in de re-
gio Breda verantwoordelijk zijn voor de re-
gionale maatwerkvoorziening beschermd 
wonen, moet er samengewerkt worden 
om dit wonen te organiseren en door 
te ontwikkelen.  Er zijn daarom samen-
werkingsafspraken gemaakt tot en met  
2025 tussen de gemeenten uit de regio 
Breda. Daarna bekijkt men hoe het werkt.   
Woonzorgvisie
Het Wmo-Platform heeft in het kader 
van een conferentie over “samen ouder 
worden” gesproken over de zgn. woon-
zorgvisie. Met een woonzorgvisie geeft de 
gemeente sturing aan de manier waarop 
wonen en zorg worden ingevuld. Het gaat 
om vragen als: 
* Groeit de komende jaren het aan-
tal mensen dat zorg nodig heeft en wat 
vraagt men?
* Zijn er voldoende woonvormen en 
(zorg)voorzieningen in de toekomst in de 
gemeente?
Komend jaar wil het Platform dit onder-
werp extra aandacht geven. We willen 
bezien welke toekomstbestendige keuzes 
gemaakt moeten worden. Het liefst doen 
we dit samen met anderen, bv. de oude-
renbonden. 
Project  Toegang gemeentelijke zorg 
Er is binnen de gemeente aan personen 
een vragenlijst toegestuurd. De bedoe-
ling is te komen tot een verbeterplan. De 
vragenlijst gaat over de ervaring die men 
heeft met die toegang naar de gemeen-
te. Interessant is hoe Breda een breed 
toegankelijkheidsakkoord heeft gesloten 
met vele partijen over toegang, niet al-
leen over de toegang naar de gemeente. 
Men wil zoveel mogelijk mensen mee la-

DRIMMELENSE  HORECABON 
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ten doen in de samenleving. Iedereen moet zich thuis voelen in 
de gemeente, de buurt en bv. de vrije tijd zelf kunnen indelen.  
Bezuinigingen in het Sociaal Domein
Het Wmo-Platform en het Platform Sociale Zekerheid hebben 
samen in een schrijven aan B&W hun zorg uitgesproken over 
mogelijke (toekomstige) bezuinigingen in het Sociaal Domein. 
Zij pleiten ervoor om vooral de zorg voor mensen als het be-
langrijkste uitgangspunt te nemen voor beslissingen bij financiële 

planningen.
Vragen of opmerkingen over 
deze informatie? 
Reageren kan naar het Wmo-Plat-
form Drimmelen:  email: jcabroos@
planet.nl.  Tel.: 06 51055721. 
Website: www.wmoplatformdrim-
melen.nl.

SAMENWERKING  KINDEROPVANG 
ESKADEE EN KIBEO

Eskadee en Kibeo gaan 
de samenwerking met el-
kaar aan. De besturen van 
zowel Eskadee als Kibeo 
hebben een intentieverkla-
ring hiertoe getekend. 

Aansluiting missie en visie
Eskadee was op zoek naar een samenwerkingspartner en heeft 
hiervoor Kibeo gekozen. In de afgelopen jaren hebben er veel 
veranderingen binnen de kinderopvang plaatsgevonden. Ontwik-
kelingen die wettelijk gezien noodzakelijk waren, bijvoorbeeld 
vanwege de nieuwe Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, 
maar ook veranderingen binnen Eskadee zelf.
Door de samenwerking met Kibeo aan te gaan, kunnen ze inves-
teren in de kwaliteit van de kinderopvang en ervoor zorgen dat 
de vertrouwde opvangplek met de bekende pedagogisch mede-
werkers behouden blijft. Ze zien met deze ontwikkeling de toe-
komst voor kinderopvang in de gemeente Drimmelen positief in 
en kijken uit naar een prettige samenwerking!
Ze hebben Kibeo gekozen omdat ze veel overeenkomsten in 
de missie en visie van Kibeo vinden. Als maatschappelijke or-
ganisatie wil ze vorm en inhoud geven aan ontwikkelingen die 
belangrijk zijn voor het (jonge) kind, ouders en het dorp of de 
wijk waarin het kind opgroeit. Zowel Eskadee als Kibeo hecht 
veel belang aan de samenwerking met de basisscholen en andere 
kindgerichte voorzieningen. Dankzij de samenwerking kunnen 
ze investeren in de kwaliteit van de opvang. 
Ongewijzigde voortzetting dienstverlening
De dienstverlening wordt voorlopig voortgezet onder dezelfde 
naam. De vestigingen blijven behouden, kinderen zijn van harte 
welkom op de locaties.
Over Kibeo
Kibeo is een grote regionale aanbieder op het gebied van kin-
deropvang. 
Kibeo kijkt scherp naar de toekomst 
van kinderopvang. Samenwerking is 
daarbij belangrijk en zorgt ervoor dat 
er geïnvesteerd kan worden in kwali-
teit van opvang, innovaties, kindontwik-
keling en integraal kindcentra. Kibeo 
biedt dichtbij vertrouwde, goed ver-
zorgde en leuke kinderopvang, afgestemd op de persoonlijke 
situatie.
Kijk voor meer informatie op kibeo.nl.

VOLLE KRACHT  VOORUIT

In het nieuwe jaar blik je vooruit,
want in 2020 namen Ankie en Femke een dapper besluit.
Het moest vernieuwend en anders,
maar niet met tegenstanders.
Juist samen, met elkaar,
dat wordt de missie van het nieuwe jaar!
In gesprek gaan met…
niet zoals het nu gaat volgens Jan met de pet.
Wij delen die mening, ga in gesprek,

ZAKELIJK  NIEUWS

POLITIEK
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dan valt vaak alles op zijn plek.
Zoals SAMEN deed in Lage Zwaluwe bij de brandput,
praat met de omwonenden, dat heeft pas nut.
Die hebben de kennis en weten wat er speelt in hun kern, 
straat of wijk
en dat is o zo belangrijk.
Zo zet SAMEN zich ook in voor onze jeugd,
want die geven ons een hoop vreugd.
Ze doen het echt heel erg goed,
dus kom hen dan ook wat tegemoet.
Niet straffen maar belonen
en je ware interesse in hen tonen.
Praat en denk niet óver deze doelgroep,
investeer in de jongeren en pak aan die ellende van die drugs-
troep.
SAMEN heeft nog vele ideeën meer,
lieve mensen denk na en relativeer.
Gaan we zo door hoe het was
of geven we in 2021 wat tegengas?
Gaan we door op het geijkte pad
of zijn jullie, net als Ankie en Femke, het een beetje zat?
Blijven jullie nog lang langs de zijlijn staan
of moet het roer om en sluit je je bij SAMEN aan?
Je zult het met ons beamen:
Een mooi en beter Drimmelen maak je met SAMEN!

CAB: GEEF BOMEN EEN  TWEEDE KANS

In december waren er 2 plant-za-
terdagen in het onlangs geopende 
(B)oerburgerbos aan de Zand-
straat op de grens van Hooge 
Zwaluwe en Made. Een prima ini-

tiatief waar ook de CAB uiteraard aan mee heeft gedaan. 
Naast het planten van verschillende soorten plantgoed hebben 
we ook 2 eikenboompjes geplant. Deze waren afkomstig uit de 
tuin van één van onze raadsleden in Lage Zwaluwe. De 2 ei-
kenbomen zijn toevallig via zaadjes uitgegroeid tot volwaardige 
boompjes van een aantal jaren oud. Maar ze pasten niet in de 
tuin en uiteindelijk zouden ze misschien wel gerooid moeten 
worden. En dat is natuurlijk zonde. 
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 november 2020 



16 jaargang 44 nummer 1051

heeft de CAB al aangegeven dat 
dit voorbeeld natuurlijk niet op 
zichzelf staat en er eigenlijk een 
systeem zou moeten worden 
opgezet om dit soort bomen 
een prachtig tweede leven te 
geven in het bos en de bossen 
die we hopelijk nog gaan aan-
leggen. Denk eens aan de 2 be-
graafplaatsen in Made die over 
een aantal jaren vrijkomen. Er 
is veel ruimte waar nu al een 
boom geplant zou kunnen wor-
den. Helaas kregen we geen bij-
val voor ons idee.
Gelukkig begrepen we dat 
Stichting De AmerkantOp deze 
mogelijkheid wel gaat bieden. 

Ook mogelijk voor grotere bo-
men die je niet met een schop 
even uit de tuin kunt halen. 
Hierbij gaat gekeken worden of 
de boom verplantbaar is, wat de 
soort is en of de boom gezond 
is. 
Dit is natuurlijk top. Dus heeft 
u een boom in uw tuin, die u ei-
genlijk wilt rooien? Wacht hier-
mee want mogelijk kan deze 
boom een tweede leven krijgen 
in het nieuwe bos.
Meer weten over de CAB? Mail 
naar info@CABdrimmelen.nl of 
volg ons op Facebook.
Met een politieke groet, 
fractie CAB

OPTIMISME  VOOR 2021  TOEGEWENST

Het vorige jaar was zeer apart met corona en allerlei beperken-
de maatregelen, die nodig waren om de ziekenhuizen en mensen 
in de frontlinie te ontlasten.
Toch was de impact van de pandemie groot met veel zieken, 
mensen die overleden en het tot stilstand komen van het nor-
male leven. Winkels, bedrijven en scholen dicht. Evenementen 
gingen niet door en de overheid ondersteunt waar het kan.  
Ook de gemeente Drimmelen ondervindt deze gevolgen en 
helpt waar nodig. 
Voor de Lijst Harry Bakker betekende het ook minder geza-
menlijk vergaderen,  minder contact met onze achterban en 
toch doorwerken aan een beter en gezonder Drimmelen op 
alle terreinen.
Meest in het oog springend was de totstandkoming van een 
groot bos achter de Watertoren in Made/Hooge Zwaluwe.
Ook hebben we een goede begroting voor 2021 in deze roerige 
tijd met lage lokale lasten en helaas te weinig steun van het Rijk 
voor de noodzakelijke uitgaven op met name het sociale domein 
(zorg en preventie voor onze kwetsbare mensen die hulp nodig 
hebben). 
Verder worden er volop woningen gebouwd in alle kernen en 
worden in 2021 de fietspaden en voetpaden verbeterd.
Binnenkort wordt ook de beslissing genomen over het project 
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Kerstontbijtjes, foto’s van Gerard van Vugt

1. Charlotte Morales 
Servranckx

2. Danielle van den Berg
3. Elly Bloemendaal

4. Jeanne Verstraeten
5. Toos van Boxsel
6. Erwin Vermeulen

7. Matthijs Suykerbuyk
8. Wilma Gommeren

Mail ook jouw foto’s naar
liesbeth@rondomdetoren.nl

1

6

4

3

8
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Sociaal Cultureel Dorpshart Made. Een groot project met wo-
ningbouw en benutting van de Bernarduskerk voor onze soci-
ale voorzieningen mét een forse inspanning van de gemeente.  
Wij blijven ons best doen voor de mensen in Drimmelen en 
hopen dat het met iedereen weer wat beter zal gaan in dit nieu-
we jaar.
Gelukkig gaan we nu in stapjes inenten om de gevolgen van co-
rona te verminderen en hopelijk blijven de ziekenhuizen draaien 
en kunnen later weer in een normale modus. Mensen willen 
weer contact, sporten, muziek maken en met de Solex rijden.  
Naar de winkel, kinderen weer naar school, naar bedrijf en kan-
toor om daar weer te kunnen werken en collega’s te ontmoeten.  
Hopelijk blijft de Drimmelense samenleving intact met haar 
rijke verenigingsleven, positieve inslag en begrip voor elkaar. 
Nu nog even geduld hebben en de regels in acht nemen.
Wij wensen iedereen in onze mooie gemeente Drimmelen een 
goed, gezond en gelukkig 2021 met vooral optimisme!

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

Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 16 januari is er GEEN  viering.
Zondag 17 januari 11.00 uur: Eucharistieviering. Naamdag;  
H. Antonius Abt.  Voorgangers: pastoor M. Lindeijer en kapelaan 
L. Ballester.  Orgel: dhr. J. Horbach. Zang: dhr. H.  Vergouwen (Klo-
veniersgilde St. Antonius Abt komt dit jaar niet i.v.m. corona). 
Naar deze viering mogen wel mensen komen, tot 30 personen.
Zaterdag 23 januari GEEN viering in H. Antonius Abtkerk.  
Zondag 24 januari 10.00 uur: Oecumenische viering in het 
Witte Kerkje. Voorgangers: dominee mevr. Griselda Aamen en 
pastoraal medewerker mevr. Giny v.d. Korput.
Deze viering is alleen via livestream te volgen: https://kerkdienst-
gemist.nl/stations/2282-Witte-Kerkje-Terheijden.
Dus in deze viering (zondag 24 januari) worden GEEN mensen 
verwacht!
Mededelingen
Bij binnenkomst wordt u gevraagd naam en telefoonnummer op 
te schrijven. (Deze mededeling is alleen in de H. Antonius Abt 
kerk van toepassing.) 
Tijdens de viering kan er niet gestookt worden, de kerk wordt 
warm gestookt tot een kwartier voor aanvang van de viering.  
Er is in deze viering geen koor, wel een cantor/organist of klein 
zanggroepje,  maar er mag niet meegezongen worden. 
Het dragen van mondkapjes in de kerkelijke ruimte: graag bij 
binnenkomst mondkapje op, als u in de ruimte zit mag het

Vogelstraat 1 • 4845 PA Wagenberg • Tel. 076-5931331 
info@garagejanssens.nl • www.garagejanssens.nl

Janssens 
Tweewielers

Heeft u fijn gefietst deze zomer? Zorg dat hij klaar 
is voor ‘n volgende zorgeloze fietszomer.

Maak nu gebruik van onze speciale winteractie!

Wat houdt een winteractie/onderhoudsbeurt in?
• De fiets wordt volledig nagekeken / afgesteld / gesmeerd en evt doorgemeten.
• Wielen worden gericht en spaakspanning gecontroleerd
• Versnellingen en remmen worden opnieuw afgesteld en gesmeerd
• Versleten onderdelen worden waar nodig vervangen
• Ketting en schakelsysteem worden gesmeerd
• De fiets wordt voorzien van de laatste nieuwe software (indien beschikbaar)
• De fiets wordt grondig gereinigd. U kunt er zeker weer een jaar tegen aan.

E 69.50
 (excl. onderdelen)

Deze aanbieding is geldig
tot 31 maart 2021.
Maak ‘n afspraak.

A u t o b e d r i j f  &  T w e e w i e l e r s

A.Janssens & zn.

Advies, kwaliteit en service...
daar heeft u wat aan!

www.garagejanssens.nl  

A u t o b e d r i j f  &  T w e e w i e l e r s

A.Janssens & zn.

Advies, kwaliteit en service...
daar heeft u wat aan!

www.garagejanssens.nl  

Wat houdt een E•APK/onderhoudsbeurt in?
• De fiets wordt volledig nagekeken / afgesteld /

gesmeerd en evt doorgemeten.
• Wielen worden gericht en op spanning gezet
• Versnellingen en remmen worden

opnieuw afgesteld en gesmeerd
• Versleten onderdelen worden waar nodig vervangen
• Ketting en schakelsysteem worden gesmeerd
• De fiets wordt voorzien van de laatste nieuwe software

(indien beschikbaar)
• De fiets wordt grondig gereinigd.

U kunt er zeker weer een jaar tegen aan.

e 59.50
 (excl. onderdelen)

Deze aanbieding is geldig tot 1 maart 2018

GRATIS
HALEN & 

BRENGEN!!!

A u t o b e d r i j f  &  T w e e w i e l e r s

A. Janssens & zn.

Advies, kwaliteit en service...
daar heeft u wat aan!

www.garagejanssens.nl  

GRATIS HALEN
& BRENGEN!!!

WINTERACTIE!

OPENINGSTIJDEN AUTOBEDRIJF
maandag ........................................van 07.00 tot 18.00 uur
dinsdag ...........................................van 07.00 tot 18.00 uur
woensdag .......................................van 07.00 tot 18.00 uur
donderdag .....................................van 07.00 tot 18.00 uur
vrijdag ..............................................van 07.00 tot 18.00 uur
Zaterdag en zondag .............................................GESLOTEN

OPENINGSTIJDEN TWEEWIELERS
maandag gesloten / zondag  ............................GESLOTEN
dinsdag ...........................................van 07.00 tot 18.00 uur
woensdag .......................................van 07.00 tot 18.00 uur
donderdag .....................................van 07.00 tot 18.00 uur
vrijdag .............................................van 07.00 tot 18.00 uur
zaterdag ..........................................van 07.00 tot 16.00 uur

KERKEN
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mondkapje af, als u de kerk verlaat weer 
mondkapje op. 
In onze kerken geldt ook 1,5 m. afstand. 
Kom niet naar de viering bij gezondheids-
klachten.
Geef elkaar geen hand. 
Indien er communie wordt uitgereikt, 
gaat dit veilig. 
Openingstijden parochiekantoor 
Het parochiekantoor in de Markstraat 
nr. 2 is geopend op vrijdagochtend van 
9.30 tot 12.00 uur, telefoonnummer 076 
5931216. U kunt dan afspraken maken 
voor doopsel, huwelijk, jubileum, een ge-
sprek, opgeven van gebedsintenties, afha-
len doopbewijzen enz. In dringende situa-
ties en bij overlijden kunt u contact opne-
men met telefoonnummer 06 51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze pa-
rochie of zijn er wijzigingen in uw 
gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de 
privacy mogen de gemeentes niet meer 
doorgeven wie er komt wonen binnen 
onze parochie. Bent u nieuw, verhuist u 
binnen het dorp of gaat binnen uw gezin 
iemand zelfstandig wonen laat het dan 
a.u.b. weten aan het parochiekantoor, 
Markstraat 2, 4844 CR Terheijden tele-
foonnummer 076 5931216. Of via e-mail-
adres (zie boven). Bij voorbaat dank.
Wij wensen u allen een Gelukkig 
Nieuwjaar.

BESTE  GEMEENTE,

Ook in deze moeilijke tijd hebben we last 
van milieuproblemen, die nog steeds niet 
opgelost zijn.
Wij, als jongerengroep van de gemeente 
Drimmelen, willen ons graag inzetten te-
gen het zwerfafval. 
Zwerfafval is een groot probleem in onze 
gemeente. Hoewel het afval op korte 
termijn niet erg lijkt, gaat het milieu in 
onze gemeente hard achteruit. Dat komt 
doordat de natuur ons afval niet goed kan 
verwerken. Hieraan gaat het kapot en de 
leefomgeving voor zowel dier als mens 
wordt onveilig. Daarbij komt ook dat 
onze gemeente er hierdoor vuil uit gaat 
zien en daar storen wij ons aan.
Wij willen juist een buurt die er schoon 
uitziet en waar wij ons goed bij voelen. 
Daarom willen wij als jongeren iets aan 
dit probleem doen. 
Zelf zijn we al druk bezig om te gaan oprui-
men als ZAPpers  (Zwerf Afval Pakkers).  
Uitnodiging aan onze inwoners:
Wij zijn van plan om ongeveer iedere 2 
à 3 weken met z’n allen een middagje te 
gaan prikken. Natuurlijk is alle hulp wel-

kom en het zou leuk zijn als u een keer 
mee komt doen. 
Als u daar geen tijd voor heeft, zou u ook 
een keer, als u uw hond gaat uitlaten, een 
plastic zak mee kunnen nemen en zo blik-
jes, plastic en ander zwerfvuil oppikken.  
We waarderen het natuurlijk al als u uw 
afval zelf opruimt, om zo een schone ge-
meente te creëren.
Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp!
Groetjes,  de jongerengroep van de ge-
meente Drimmelen
Contact:
Instagram: @politiekjeugddrimmelen
Mail: jeugd@lijstharrybakker.nl

TWEE  JEUGDHELDEN 
ONTVANGEN EEN LINTJE

“In onze gemeente lo-
pen zoveel jonge hel-
den rond. Kinderen en 
jongeren die iets doen 
voor een ander of voor 
de hele gemeenschap. 
Ze verdienen het om 

eens in het zonnetje te worden gezet”. 
Met deze woorden gaf wethouder Jürgen 
Vissers het startsein voor de zoektocht 
naar kinderen of jongeren die een lintje 
verdienen, het jeugdlintje.
Donderdagmiddag was het zover: Jürgen 
Vissers reikte online de eerste jeugdlint-
jes met bijbehorende oorkonde uit aan 
twee jonge helden: Jaimy van Gils en Kiara 
Voesenek.
Jaimy van Gils uit Hooge Zwaluwe 
krijgt het lintje 
omdat hij alles 
op alles heeft 
gezet om met 
zijn school de 
Mont Ventoux 
te beklimmen 
om geld op 
te halen voor 
Join 4 Energy. 
D a a r v o o r 
hield hij aller-
lei inzamelingsacties. Helaas kwam corona 
om de hoek kijken, maar Jaimy probeert 
in 2021 alsnog zijn doel te bereiken. Ook 
bezorgde hij in coronatijd bloemen aan 

eenzame ouderen. En hij zamelt handdoe-
ken in voor zieke zeehondjes. Wethouder 
Vissers: “Iemand die 14 jaar is en die zo-
veel voor een ander doet, is een voor-
beeld voor onze jeugd.”
Kiara Voesenek uit Made heeft bij een 

ernstig ongeval zeer koelbloedig en held-
haftig gereageerd en het slachtoffer on-
dersteund en bijgestaan tot de ambulance 
kwam. Door haar optreden heeft de man 
het overleefd. Wethouder Vissers: “Als 
je 15 jaar bent en je redt het leven van 
iemand, doe je echt iets unieks. Wat een 
dapper meisje is dit!”
Goed doel
De jeugdheld krijgt naast het lintje een 
mooie bijdrage voor zijn of haar hobby en 
€ 100,- voor een goed doel naar keuze. 
Jaimy steunt het goede doel Join 4 Energy. 
Kiara steunt KWF Kankerbestrijding.
Jeugdlintje
Het jeugdlintje is een onderscheiding 
voor kinderen of jongeren van 6 t/m 17 
jaar die zich belangeloos inzetten voor de 
samenleving. Een officiële jury beoordeelt 
wie een lintje ontvangt. In de jury zitten 
burgemeester Gert de Kok, wethouder 
Jeugd Jürgen Vissers en griffier Femke 
Ronde namens de gemeenteraad.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Meer dan honderd bedrijven, ge-
meenten en organisaties zeggen 
‘Statiegeld op blikjes, Yes We Can!’
Statiegeld op 
blikjes? Yes 
We Can! Met 
deze enthou-
siaste slogan 
zijn ruim 
140 gemeen-
ten, waaron-
der ook de 
g e m e e n t e 
Drimmelen, 
bedrijven en 
organisaties 
gestart met 
de campagne 
van de Statiegeldalliantie voor een snel 
besluit voor statiegeld op blikjes.

LEZERS IN DE PEN

GEMEENTE
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Online vragenuurtjes glasvezelcampagne Terheijden en 
Lage Zwaluwe
Momenteel organi-
seert DELTA Fiber 
Netwerk (voorheen 
Glasvezel buitenaf) 
opnieuw een glasve-
zelcampagne in Lage 
Zwaluwe én er loopt een nieuwe campagne voor Terheijden. 
Dit biedt de inwoners van Lage Zwaluwe en Terheijden de kans 
om een snelle internetverbinding te krijgen en daarmee klaar te 
zijn voor de toekomst.
Mogelijk heeft u nog vragen over het aanbod en de aanleg van 
het glasvezelnetwerk. Daarom organiseren de lokale verkopers/
contactpersonen van DELTA Fiber Netwerk nu online vragen-
uurtjes. U kunt een vragenuurtje thuis volgen via uw computer, 
tablet of telefoon. De vragenuurtjes worden in januari georgani-
seerd op de volgende dagen van 19.00 tot 20.00 uur:  woensdag 
13 januari, donderdag 14 januari, maandag 18 januari, dinsdag 19 
januari en woensdag 20 januari.
Tijdens deze vragenuurtjes beantwoorden zij al uw vragen over 
de voordelen van glasvezel, de aanleg, de verschillende teleco-
maanbieders en de diverse abonnementen. Dus stel uw vragen 
online en krijg onafhankelijk advies!
Aanmelden voor een online vragenuurtje kan via deltafiber-
netwerk.nl/online-vragenuren/online-vragenuren-lage-zwalu-
we-terheijden. De glasvezelcampagne/vraagbundeling loopt nog 
tot 20 januari 2021. Kijk voor meer informatie ook op drimme-
len.nl/aanleg-glasvezelkabel.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Hondsdraf 17 (4844 HA) (W-2020-1031): Het ver-
vangen van kozijnen. Ingekomen d.d. 18-12-2020.
Terheijden, Antoniushof 29 (4844 CJ) (W-2020-1033): Het kap-
pen van een boom in de achtertuin. Ingekomen d.d. 18-12-2020
Wagenberg, Brouwerijstraat 51B (4845 CM) (W-2020-1036): 
Het plaatsen van een schutting. Ingekomen d.d. 18-12-2020.
Terheijden, Moerdijkseweg 1 (4844 PC) (W-2020-1039): Het 
wijzigen van de (milieu)inrichting. Ingekomen d.d. 21-12-2020.
Terheijden, ter plaatse van Zeggelaan 115A (4844 SE) (W-2020-
1041): Het oprichten van 15 woningen en het kappen van 112 
bomen. Ingekomen d.d. 21-12-2020.
Terheijden, Vierhoven 88 (4844 VD) (W-2020-1047): Het plaat-
sen van een carport. Ingekomen d.d. 22-12-2020.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Norbartstraat 1 (4844 CS) (W-2020-0909): Het ver-
groten van de woning. Besluitdatum: 10-12-2020.
Wagenberg, Wagenstraat 78 (4845 CX) (W-2020-0808): Het 
tijdelijk afwijken van de regels van het bestemmingsplan voor 
het verbreden van de bedrijfsvoering. Besluitdatum: 09-12-2020.
Terheijden, Elzenhof 12 (4844 TA) (W-2020-0920): Het kappen 
van 1 conifeer in de achtertuin ter voorkoming van schade. Be-
sluitdatum: 21-12-2020.
Terheijden, Schansstraat 16 (4844 AR) (W-2020-0919): Het kap-
pen van 1 walnoot in de achtertuin ter voorkoming van schade, 
herplantplicht van tenminste één boom. Besluitdatum: 21-12-
2020.
Op onder meer de locaties Terheijden: Duvenvoordestraat, 
Ganzenweel, Hulsdonk, Moerdijkseweg, Nassaustraat en Wa-
genberg: Brandestraat, Parallelweg (4924/4926/4921/4844/4845) 
(W-2020-0535): Het kappen van dode en zieke bomen met her-
plantplicht. Waar mogelijk komt de nieuwe aanplant binnen een 
straal van 250 meter van de te kappen bomen. Besluitdatum: 
21-12-2020.



21Rondom de Toren 2021

SAMEN MET INWONERS 
DRIMMELEN DUURZAMER 
MAKEN

Sommige plannen uit het ontwerp pro-
gramma Duurzaamheid klinken al ver-
trouwd, zoals het tegengaan van zwerfaf-
val, het stimuleren van groene daken en 
het werken aan energieneutrale dorpen. 
“Andere projecten zullen nieuw zijn voor 
onze inwoners, zoals natuur in de wijk, 
waar we samen met bewoners zorgen 
dat er meer plant- en diersoorten ko-
men in hun buurt, waarbij het ook nog 
eens fijner wonen wordt,” zegt wethou-
der Jürgen Vissers. “Het draait voor een 
groot deel om projecten die samen met 
inwoners tot stand worden gebracht. En 
dat dat het beste werkt, bewijst een flin-
ke groep inwoners met de aanleg van het 
nieuwe bos.”
Duurzame Big Five van Drimmelen
Drimmelen kiest voor vijf grote thema’s 
die leidend zijn bij de duurzame ont-
wikkeling van de gemeente. Deze vijf 
hoofdopgaven zijn energietransitie, duur-
zaam ondernemen en circulariteit, kli-
maatadaptatie, natuur en biodiversiteit en 
duurzame mobiliteit.
Deze vijf grote thema’s zijn de ‘De Duur-
zame Big Five van Drimmelen’, zoals het 
ontwerpduurzaamheidsprogramma ook 
is gedoopt. Het ontwerp programma ligt 
tot en met 21 januari ter inzage. Nadat de 
opmerkingen van inwoners en stakehol-
ders verwerkt zijn, komt het programma 
op de agenda van de gemeenteraad van 
maart.

Samen met inwoners en organisa-
ties
Voor elke hoofdopgave is een uitvoe-
ringsprogramma met deelprojecten, 
waarvan de meeste na vaststelling ver-
der uitgewerkt worden. Dat gaat van 
opvang van regenwater en kiezen voor 
bomen die water vast kunnen houden bij 
klimaatadaptatie tot het bevorderen van 
fietsverkeer en het stimuleren van deel-
auto’s bij duurzame mobiliteit. Ook de 

aanleg van ecologische verbindingszones 
en het koesteren van de natuurwaarden 
van de Biesbosch bij het thema natuur en 
biodiversiteit horen daarbij. Bij het the-
ma energietransitie gaat het om het zelf 
opwekken van energie en om het aanpas-
sen van huur- en koopwoningen, Duur-
zaam ondernemen krijgt zijn uitwerking 
bij de economische beleidsplannen die in 
voorbereiding zijn. Bij elk deelprogram-
ma is aandacht voor ‘samenredzaamheid’ 
oftewel hoe samen met de inwoners en 
organisaties het programma kan worden 
uitgevoerd. Het creëren van bewustzijn 
staat daarbij voorop.
Totstandkoming
De inbreng van de inwoners bij de dis-
cussies over de Toekomstvisie en de 
omgevingsvisie is meegenomen in dit 
duurzaamheidsprogramma. Ook natuur- 
en milieugroeperingen, maatschappelijke 
organisaties en andere overheden lever-
den in die discussies hun bijdrage over 
duurzame ontwikkeling. De Big Five, de 
vijf grote duurzaamheidsopgaven, liggen 
in lijn met wat er in de nationale omge-
vingsvisie, provinciale omgevingsvisie en 
de gemeentelijke Toekomstvisie/omge-
vingsvisie staat.
Het vervolg
Het Ontwerp Programma Duurzaam-
heid ligt tot en met 21 januari 2021 ter 
inzage. Iedereen kan hierop zienswijzen 
indienen, het is te vinden op de website 
www.drimmelen.nl. Het college neemt 
de zienswijzen mee bij het opstellen van 
een definitief Duurzaamheidsprogramma. 
De raad bespreekt het Programma Duur-
zaamheid in de Inforonde op 4 maart, de 
Opinieronde op 11 maart en de raadsver-
gadering van 25 maart aanstaande.

DE BIESBOSCH  
AANGEMELD  ALS 
‘MOOISTE PLEKJE’  VOOR 
HET SONGFESTIVAL
Begin december deed het Eurovisie Song-
festival een oproep om de mooiste plek-
jes uit Nederland in te sturen, om daar de 
introductiefilmpjes van de 41 deelnemers 
tijdens de uitzending 
mee vorm te geven.  
Toen de gemeente 
Drimmelen hoorde 
van die zoektocht 
wisten ze direct: 
daar mag De Bies-
bosch niet in ont-
breken. Het unieke 
en oer-Nederlandse 
natuurgebied, dat 
deels bij Drimmelen 
hoort, is namelijk niet 

alleen mooi, maar symboliseert de diver-
siteit van het Eurovisie Songfestival ook 
perfect. Om die reden heeft wethouder 
Lieke Schuitmaker, namens Drimmelen, 
De Biesbosch als ‘Mooiste plekje van Ne-
derland’ aangemeld.
De pracht van De Biesbosch
“De Biesbosch is een prachtige plek en 
Nederlandser dan dit wordt het niet. In 
dit bijzondere natuurgebied ontmoeten 
land en water elkaar al 600 jaar. Grote ri-
vieren die water uit heel Europa aanvoe-
ren, komen hier samen op één punt. Net 
als dat het Eurovisie Songfestival ook een 
plek is waar artiesten vanuit heel Europa 
samenkomen. Dit gebied met een uniek 
verhaal en waar de natuur de overhand 
heeft, verdient het om in het zonnetje ge-
zet te worden”, licht wethouder Schuit-
maker (Toerisme en Economische Zaken) 
toe.
600 jaar geleden
Het verhaal van De Biesbosch is op het 
moment van het Eurovisie Songfestival 
2021 precies 600 jaar oud. In 1421 won 
het water van het land en sindsdien is het 
grootste en meest unieke zoetwatergetij-
dengebied van Nederland stap voor stap 
ontstaan. Het samenspel van eb en vloed, 
riet en bomen, uithollende en dichtslib-
bende stromingen maakte het landschap 
tot wat het nu is: een zeer divers natuur-
gebied én wat de gemeente Drimmelen 
betreft zeker één van de mooiste plekjes 
van Nederland.
Drimmelen: de voortuin van De 
Biesbosch
Vanuit Drimmelen kun je de bijzondere 
wereld van De Biesbosch op verschillen-
de manieren betreden en beleven. Vanaf 
het land, maar vooral ook vanaf het wa-
ter. Drimmelen wordt daarom niet voor 
niets ook wel ‘de voortuin van De Bies-
bosch’ genoemd. “In De Biesbosch kijk je 
je ogen uit. Wat je er allemaal tegen kunt 
komen en kunt beleven is gewoonweg te 
veel om op te noemen. Maar een glimp 
van een bever, zeearend of een ijsvogel 
die over het water scheert, dat zijn din-
gen die je altijd bij zullen blijven. Ook kun 
je je er bijvoorbeeld terug in de tijd gaan 
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met een bezoekje aan een oude keet van 
de griendwerkers. We delen deze unieke 
plek daarom graag met alle kijkers van het 
Eurovisie Songfestival,” aldus wethouder 
Schuitmaker. “Kortom: de Biesbosch mag 
wat de gemeente Drimmelen betreft dus 
absoluut niet ontbreken in de lijst met 
mooiste plekjes van Nederland.”

SAMENWERKEN  AAN 
DUURZAAMHEID

Al sinds 2012 is Stichting Duurzaam 
Drimmelen actief met als doel het ‘duur-
zaam denken en doen’ binnen de gemeen-
te Drimmelen te stimuleren. Een steeds 
groter wordende groep met vrijwilligers 
is actief op vele vlakken en daar zijn wij 
erg blij mee. Want ondanks de beperkin-
gen van corona zijn er volop kansen en 
mogelijkheden om niet alleen duurzaam 
te denken maar ook duurzaam te doen! 
Wij nemen je graag mee in waar wij zoal 
mee bezig zijn en hopen dat je net als wij 
geïnspireerd raakt.
Terugblik
Zo heeft de stichting een aantal zeer suc-
cesvolle collectieve inkoopacties voor 
zonnepanelen uitgevoerd en staan wij 
aan de wieg van de burgerparticipatie bij 
de windmolenontwikkeling langs de A16 
en daarmee de oprichting van de STED 

(Stichting Energietransitie Drimmelen). 
De molens worden in 2021 gebouwd. 
Duurzaam Drimmelen heeft ook verbin-
dingen gelegd tussen verschillende orga-
nisaties binnen en buiten de gemeente 
Drimmelen. Ook de ‘duurzaamheidscafés’ 
zijn alom bekend. Zeer uiteenlopende 
thema’s worden besproken zoals afvalbe-
perking, lokaal biologisch voedsel, wonin-
gisolatie, biodiversiteit etc.
Wij kijken vooruit
De tijd is wat ons betreft rijp voor ver-
breding van het werkveld. De stichting 
wil juist nu, in deze tijd van merkbare kli-
maatverandering, een pandemie en grote 
onzekerheid over de kracht van bestaan-
de instituties en economische modellen, 
nadruk leggen op waar het echt om gaat.
Duurzaam Drimmelen vindt het belang-
rijk dat zoveel mogelijk mensen zich er-
van bewust zijn dat de keuzes die zij ma-
ken invloed hebben op de kwaliteit van 
het leven nu en in de toekomst. Daarom 
geven wij informatie over duurzaamheid 
in brede zin. We werken daarbij zoveel 
mogelijk samen met andere vrijwilligers-
organisaties, de gemeente, het onderwijs 
en bedrijven.
Wij willen meer zorg voor de aarde, zorg 
voor de mens en zorg voor de toekomst. 
Met onze toekomstvisie delen we onze 
ambities, onze ideeën in wording en ma-
ken wij een doorkijk naar concrete ini-
tiatieven door de komende jaren. Vanaf 
januari gaan wij regelmatig interessante 
artikelen publiceren en zullen wij ons ook 
steeds meer gaan richten op sociale me-
dia.
Doe je mee?
En natuurlijk kunnen we dit niet alleen, 
daarom doen we bij deze ook graag een 
oproep op je om bij ons aan te sluiten. 
Door vriend te worden van Duurzaam 
Drimmelen word je regelmatig op de 
hoogte gehouden van alle lokale ont-
wikkelingen en kun je meepraten over 
belangrijke ontwikkelingen. Kijk op onze 
website voor meer informatie en laten 

we in 2021 Duurzaamheid massaal om-
armen, want een duurzame samenleving 
bereik je samen.
Spreekt je dit aan? Meld je dan aan als 
vriend van Duurzaam Drimmelen, dat kan 
via onze website www.duurzaamdrimme-
len.nl of per email info@duurzaamdrim-
melen.nl.

NET OP  TIJD

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.



Nog meer moois!

1. Diana de Jager
2. Marianne 
Vermeulen

3. Susan de Smit
4. Jori van Thoor
5. Tonny van Geel

Heb je ook mooie of 
leuke foto’s? Stuur ze 

naar liesbeth@
rondomdetoren.nl
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