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Deze foto is van Chantal van den Heuvel.

 Op bladzijde 13 en 20 staan nog meer mooie foto’s.
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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 1053
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 03-02-2021, 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: 03/02, grijs: 24/02
          Wagenberg groen: 05/02, grijs: 26/02
Ophalen oud papier  13/02
Ophalen plastic           Terheijden  03/02  Wagenberg 05/02
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15-19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

ZA’K UT DOEN OF NIE;  ZEKER CARNAVAL!
Carnaval 2020-2021 

Beste carnavalsvierders! 
Za’k ut doen of nie? We naderen het car-
navalsweekend. In het weekend van vrij-
dag 12 februari tot en met dinsdag 
16 februari vieren we in Traaie toch een 
beetje carnaval! Met alle verschillende 
coronamaatregelen én de wens dat ie-
dereen gezond kan feesten zijn er veel minder activiteiten dan 
normaal. Niet zoals we gewend zijn en niet zoals een ware car-
navalsvierder zou willen. Natuurlijk blijven we kijken naar de 
mogelijkheden die er wel kunnen zijn. 
In deze bijzondere coronatijd willen we de inwoners van Terheij-
den wel een carnavalskrant aanbieden. Een carnavalskrant om 
juist wel dat carnavalsgevoel mee te geven en te laten zien dat er 
ook op andere manieren carnaval gevierd kan worden. We bren-
gen de krant zaterdag 30 januari rond.  Anders dan u gewend 
bent, bellen we dit jaar niet aan.  Als u toch wil doneren aan het 
Traaise Carnaval kan dat zeker! Info hierover staat in de krant.
Ook in de krant informatie over het carnavalsweekend én wat 
we wél gaan doen. Een aantal zaken onder voorbehoud, een 
aantal zaken online, maar het wordt wél carnaval! Zo gaan we 
alle Traaise inwoners vragen de gevel van hun huis te versieren 
en wordt er op zondag voor alle liefhebbers een corona-proof 
Prinsenjacht georganiseerd. Ook zijn we met vele carnavallief-
hebbers een grote Za’k ut doen of nie-show aan het organi-
seren en een online carnavalsmuziekbingo. 
De verschillende carnavalsverenigingen uit de gemeente Drim-
melen hebben de samenwerking gezocht met Omroep Drim-
melen. We zenden live uit, het gehele carnavalsweekend met 
verschillende programma’s en bijzonderheden. Afstemmen op 
Omroep Drimmelen dus! Dat is Ziggo kanaal 42 of KPN kanaal 
1476.
Waar ziet u de Schraansers / Prins Pierre II of  Terheij-
dens Carnaval?
Vrijdagavond op Omroep Drimmelen, 20.00 uur, een gezamen-
lijke aftrap van carnaval.
Zaterdagavond
de grote Za’k 
ut doen of nie-
show, Omroep 
Drimmelen, 
20.00-22.00 u.
Zondag be-
zoekt Prins 
Pierre de 
mooist ver-
sierde huizen, 
verloten we 1 
minuut gratis 
winkelen en 
organ i se ren 
we voor ieder-
een een Prin-
senjacht! 
Maandag, of 
misschien toch 
een andere 
dag, is Prins 
Pierre te zien 

UITGAAN
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bij Baronie TV. 
Op dinsdagavond volgt er een drive by om dit vreemde carna-
valsweekend en Prins Pierre II weg te zwaaien. 
Volg onze socials voor gedetailleerde informatie. Er kunnen al-
tijd zaken veranderen of aangepast worden! 
We proberen creatief te blijven en houden de regels scherp in 
de gaten om er, ook in deze tijd, écht wat van te maken! 
Tot zover,  houd onze site, facebook, instagram, twitter én tiktok 
(ja echt waar!!) in de gaten voor de laatste nieuwtjes en bijzon-
derheden. 
TCV De Schraansers 

SPRAAKVERMAAK ONLINE MET SIGRID 
KAAG EN JAAP KORTEWEG

Op de eerste zondag in februari (7 febru-
ari) komt Spraakvermaak voor de tweede 
keer online vanuit De Gouden Leeuw in 
Terheijden. Nu ook weer met spraakmaken-
de gasten: minister Sigrid Kaag, Jaap Korte-
weg, bekend als vegetarische slager, Birgit 
Verhoeven van Omroep Brabant, Paul Smits 
van H2point en musicus Erik Rozendom.

Idealen
“Wie idealen heeft, moet er staan op 
het moment dat het ertoe doet. Dat 
moment voor mij is nu”, schrijft Sigrid 
Kaag (foto Martijn Beekman) op de 
site van haar partij D66. De minister 
voor Buitenlandse Handel en Ont-
wikkelingssamenwerking kijkt vooruit 
naar de Tweede Kamerverkiezingen 
op 17 maart, waarbij ze lijsttrekker 

is.  Ze schrijft verder: ‘’Ik sta voor politiek die mensen serieus 
neemt. Politiek die niet verlamt uit angst de kiezer kwijt te raken 
aan gemakzuchtig geroep op de flanken, maar die door idealen 
en argumenten mensen weet te binden en te verbinden.’’ Heeft 
Spraakvermaak op 7 februari de eerste vrouwelijk premier van 
Nederland aan tafel?  Als je de peilingen mag geloven niet, maar 
in een snel veranderend politiek landschap is alles mogelijk.
Veganistische melkboer
Na twaalf jaar pionieren verkocht Jaap 
Korteweg (foto: thosevegancowboys) 
zijn ‘Vegetarische Slager’ aan Unilever. 
Het bedrijf was uitgegroeid tot een on-
derneming met een omzet van zo’n 25 
miljoen euro en 4.000 verkooppunten 
in 17 landen.  Aanblijven als manager 
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wilde hij niet. Jaap Korteweg (geboren in 
Langeweg) wil een volgende revolutionai-
re stap zetten: de veganistische melkboer, 
de koe vervangen door techniek. Hoe re-
alistisch is dat? En gaat daarmee de koe 
uit het Nederlandse landschap verdwij-
nen?
Groene waterstof
Een ander revolutionair idee komt van 
Madenaar Paul Smits. Zijn bedrijf H2point 
wil klimaat neutrale pompstations ope-
nen. Groene waterstof is hierbij de ener-
giedrager die ter plaatse (circulair) ge-
maakt wordt. Hierbij komt het beste uit 
twee werelden samen: snel tanken voor 
grote afstanden met het comfort van 
elektrisch rijden. Paul Smits heeft nog een 
andere rol: die van columnist. 

Birgit Ver-
hoeven (foto 
Omroep Bra-
bant) is ver-
slaggever en 
presentator 
en op 7 fe-
bruari de 
rechterhand 
van Dik van 

Beest. Haar motto: Omroep Brabant 
brengt groot, klein, mooi en belangrijk 
nieuws dat je móét en wil weten als je in 
Brabant woont.
Soldaat van Oranje
Erik Rozendom uit 
Hooge Zwaluwe 
zorgt voor muzikale 
afwisseling. Erik is 
actief in de musical-
wereld en speelde 
o.a. in Tarzan, Evi-
ta, Les Miserables, 
Miss Saigon en bij 
de zeer succesvolle 
productie Soldaat 
van Oranje. Daar-
naast tekent hij in opdracht van particu-
lieren en bedrijven vergunningsaanvragen 
en 3D animaties van nieuwbouw- en ver-
bouwingsprojecten. 
Mirjam Schrauwen,  Wim Smetsers en 
Petra Kimmel gingen ook in deze winter-
maand ‘De Hort Op’ met een brandende 
vraag: Hoe komen caravanbewoners de 
winter door? Corné Dudok en Remco 
van Bochove zorgen voor spanning en 
vermaak in de ‘Fein en Gijn’-quiz.
Spraakvermaak bij u thuis
Spraakvermaak is er deze keer (vanwe-
ge carnaval) op de eerste zondag van 
de maand. Seizoenkaarthouders krijgen 
automatisch op woensdag 3 februari een 
link en uniek wachtwoord per e-mail 
toegestuurd met uitleg over de te volgen 
stappen. Niet-seizoenkaarthouders kun-

nen op de startpagina van www.spraak-
vermaak.nl onder een aparte knop een 
code aanschaffen (€ 2,50 per aflevering, 
te betalen via iDeal) en ontvangen vervol-
gens een link en uniek wachtwoord per 
e-mail. Op zondag 7 febr.  kunt u vanaf 
14.00 uur inloggen voor de 85e editie, het 
programma start zoals altijd om 14.30 
uur.  Zie www.spraakvermaak.nl voor de 
meest recente informatie.

45 JAAR  THEECONCERTEN 
2020-2021

Een jubileum-
jaar in het Wit-
te Kerkje van 
Terheijden, an-
ders dan anders
De vier geplande 
concerten blijven 
de moeite waard 
om ons op te 
verheugen. Wan-
neer? Dat is en 

blijft voor iedereen onzeker.  Wij plannen 
samen met de musici, al lijkt niets zeker 
op dit moment. Indien noodzakelijk pas-
sen we de afspraken gewoon ‘moeiteloos’ 
weer aan.
Eén ding weten we wèl zeker. We geven 
niet op en houden de moed erin, want 
het gaat een keer lukken om je/u weer 
bij onze prachtige concerten in het Witte 
Kerkje te zien. Wij kijken er naar uit en 
ook de musici kunnen niet wachten om 
hun muziek hier te laten horen. 
We zullen ons natuurlijk altijd strikt aan 
de coronamaatregelen houden. Op dit 
moment is er dus de algehele lockdown 
tot en met 9 februari. Dat betekent dat 
het concert van 7 februari niet door 
mag gaan.
Hieronder zoals de planning er op dit 
moment uitziet:
Het concert van 7 februari 2021 moet 

vervallen: één concert: 
15.30 uur. Er is nog 
geen nieuwe datum. 
Elisabeth Schijns – cel-
lo. Elisabeth speelt de 
prachtige cello-suites 
van Bach buiten de 
grote steden, vanwege 
het beperktere cultu-
rele aanbod daar. 

Zondag 28 februari 2021 (was 17 ja-
nuari): één 
concert, 
15.30 uur: 
Els van der
Weij- saxo-
foon en 
Sophie van 

Dijk - harp. Er bestaat weinig kans om de 
saxofoon en harp als combinatie te ho-
ren. Els en Sophie zijn twee uitstekende 
musici. Els van der Weij hoorden we al in 
het Witte Kerkje, samen met het geweldi-
ge Artex Quartet.
Zondag 25 april 2021: twee concerten, 

14.00 en 16.00 uur: Olga Vocal Ensemble. 
Dit uitzonderlijke mannenkwintet, het 
Olga Vocal Ensemble, hoorden we bij Po-
dium Witteman.  Als er geen reisrestric-
ties voor het vliegen zijn voor de twee 
zangers uit IJsland, is de afspraak gemaakt.
Zondag 13 juni 2021 (was 14 maart), 
twee concerten, 14.00 en 16.00 uur: Leids 
Barok Ensemble LBE, met de solocellist 
Fred Edele. 

Vuurwerk verboden! Vuurwerk mag dan 
wel verboden zijn, maar tijdens het derde 
concert van de jubileumserie zal feestelijk 
‘strijkers-vuurwerk’ te horen zijn. 
Locatie: Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, 
Terheijden. Reserveren en vooraf per 
bank betalen noodzakelijk!
Abonnementen 4 concerten: Maximaal 
30 abonnementen voor de vier concer-
ten à € 40,-. Deze abonnementen zijn uit-
verkocht: Twee-concertenkaarten (max. 
30) voor het Olga Vocal Ensemble (25 
april) en het Leids Barok Ensemble (13 
juni): Hiervan zijn er nog een aantal te 
koop à € 20,-.
Losse plaatsen à € 12,- kunnen alleen 
gereserveerd worden als er naast de 
abonnementen nog plaatsen beschikbaar 
zijn of komen. Een wachtlijst wordt aan-
gelegd.
Extra bijdrage
De kosten voor een concert, o.a. musici 
en kerkhuur, blijven dezelfde. De inkom-
sten zijn beduidend lager. Uw (gulle) bij-
drage bij de uitgang en/of via de bank is 
daarom zeer welkom!
Reserveren bij de Stg. Theeconcerten 
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Witte Kerkje Terheijden, liefst per e-mail: theeconcerten.witte-
kerkje@ziggo.nl.  Entree overmaken na toezegging dat er plaats 
is.
Website: ConcertenWitteKerkje.com/contact, telefoon: 076 
5931177 (Agaath), 076 5934434 (Babs). Bank: IBAN: NL92 
RABO 0305789929 t.n.v. Stg. Theeconcerten Witte Kerkje Ter-
heijden. Bij betaling s.v.p. vermelden: Aantal kaarten, gewenste 
aanvangstijd op 25-04 en 13-06, naam, e-mailadres en telefoon-
nummer.
Informatie
Per e-mail:  theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl,  website 
theeconcerten: ConcertenWitteKerkje.com of https://concer-
tenwittekerkje.com/concerten-2020-2021
Wij hebben veel zin in de prachtige concerten en nu maar ho-
pen dat alles volgens planning door kan gaan.
Blijf gezond!

BESTE LEZERS  VAN RONDOM DE TOREN

Zoals jullie misschien al wel weten 
wordt ons blad Rondom de Toren, 
het blad voor en door de inwoners 
van Wagenberg en Terheijden, geheel 
en al gemaakt door vrijwilligers, zon-
der enige steun van de overheid of 
van de gemeente.

De kosten die wij dienen te maken, zoals drukkosten en ver-
spreidingskosten, om ons blad elke 2 weken te kunnen uitbren-
gen worden geheel en al opgebracht door onze adverteerders 
en u als donateurs.
Met andere woorden: zonder de geldelijke steun van onze ad-
verteerders en u als donateurs kunnen wij ons blad niet elke 2 
weken uitbrengen.
Door het coronavirus hebben onze adverteerders het in deze 
tijd al moeilijk genoeg, daarom onze oproep:
Steun  uw plaatselijke middenstand en koop bij hen, 
al is het digitaal of ze brengen uw bestellingen aan huis.
Want zoals reeds eerder gezegd, zonder hun steun kunnen wij 
ons blad niet uitgeven dus steun hen nu in deze moeilijke tijden.
Johan den Ridder,  Stichting Rondom de Toren.

VACATURES  VOOR  VRIJWILLIGERS

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met het VIP 
(Vrijwilligers InformatiePunt), telefoon 0162 451894, email 
vip@swodrimmelen.nl. We denken graag met je mee en helpen 
je verder.
We zijn op zoek naar:
Mentor 
Ben je goed in het omgaan met mensen en kun je belangen 
behartigen?
Wat als iemand niet (meer) kan opkomen voor zichzelf door 
een ziekte of een beperking; als iemand niet volledig (meer) in 
staat is om te beslissen over zijn of haar eigen leven en als er 
geen familie of vrienden meer zijn om hem of haar daarbij te 
helpen?
Als mentor ben je niet zomaar een vrijwilliger, je bent bereid 
om de belangenbehartiging rondom het verkrijgen van passende 

OPROEPEN



7Rondom de Toren 2021

zorg van een ander op je te nemen. Je bent een vertrouwens-
persoon en een wettelijk benoemd vertegenwoordiger voor 
persoonlijke en immateriële zaken. Je kunt aanvullen of over-
nemen wanneer iemand dit zelf onvoldoende meer kan. Men-
torschap West-Brabant geeft een intensieve begeleiding aan de 
aspirant-mentoren. Ook na de instelling van het mentorschap 
blijven zij uitgebreide ondersteuning bieden, o.a. door het aan-
bieden van scholing, het beantwoorden van (juridische) vragen. 
Vrijwilliger Huiskamer 
Hou je van gezelligheid en kun je helpen om met een groepje 
mensen een fijne sfeer te maken? Bewoners uit Terheijden ko-
men in de Huiskamer op zondag bij elkaar voor koffie of thee 
met een praatje. Dit is een plek waar mensen terecht kunnen 
voor een ontmoeting en/of gewoon een fijne dag. Mensen vin-
den er gezelligheid, kunnen een spelletje doen en een praatje 
maken.
Belastinginvuller 
Ben je goed met cijfers over financiën? Een belastinginvuller ver-
zorgt digitaal de belastingaangifte voor inwoners die dit niet zelf 
kunnen doen. Je werkt in een team van vrijwilligers uit de ver-
schillende dorpen van Drimmelen. Ieder jaar wordt gezamenlijk 
de aangifteperiode in maart en april voorbereid d.m.v. e-learning 
en bijscholing. De opleiding wordt verzorgd door KBO-Brabant.

BEHOUD DE ANTONIUS ABT OOK IN 
2021 VOOR  TERHEIJDEN 

Word ‘Vriend van de Antonius Abt’, 
steun het gebouw via de Vriendenlote-
rij of doneer eenmalig
Het zal u niet ontgaan zijn: veel goede doelen 
en stichtingen hebben het moeilijk de afgelo-
pen maanden vanwege de coronacrisis. Ook 
wij bij Stichting Behoud de Antonius Abt kon-
den de afgelopen maanden geen evenemen-

ten of bijeenkomsten organiseren. Geen Jazzin’Abt, kerstcon-
cert of Abt Happen. Niet alleen een gemis aan gezelligheid in 
onze zaal  ‘de Abt’ maar ook aan inkomsten. Om de Antonius 
Abt ook in 2021 en verder te behouden voor Terheijden zijn we 
op zoek naar steun. Dit kan bijvoorbeeld door ‘Vriend’ te wor-
den van de Antonius Abt, ons als goed doel te selecteren bij het 
meespelen met de Vriendenloterij of door eenmalig te doneren 
op NL03 RABO 0142830658 ten name van Stichting Behoud de 
Antonius Abt Terheijden.  
Steun Stichting Behoud de Antonius Abt via de Vrien-
denloterij
De  Vriendenloterij biedt sinds kort de mogelijkheid om mini-
maal 40% van de lotprijs van deelnemers ten goede te laten 
komen aan een project of goed doel.  Stichting Behoud de An-
tonius Abt kan nu als goed doel gekozen worden. Er zijn dus 
geen extra kosten voor de deelnemers, maar via de  Vrienden-
loterij kan dit voor Stichting Behoud de Antonius Abt een enor-
me financiële impuls betekenen! U kunt heel eenvoudig door-
geven dat u uw bijdrage voortaan specifiek aan de Stichting wil 
schenken. Hiervoor is nodig dat u zelf contact opneemt met 

de Vriendenloterij: Bel met de Vriendenloterij via 088 0201020, 
geef de vriendencode aan de telefoon door.  De vriendencode 
voor Stichting Behoud de Antonius Abt is 11376. Geregeld!  Van 
uw inleg wordt nu  40% gestort op de rekening van Stichting 
Behoud de Antonius Abt voor het behoud van het gebouw. 
Word ‘Vriend van de Antonius Abt’
Al veel inwoners van Terheijden zijn ‘Vriend van de Antonius 
Abt’. Door u als vriend aan te melden, doneert u jaarlijks een gift 
om zo het gebouw voor de toekomst te behouden. In april gaat 
er een nieuwe vriendenwerfactie van start. Uiteraard is eenma-
lig doneren ook mogelijk door uw bijdrage over te maken naar 
NL03 RABO 0142830658 ten name van Stichting Behoud de 
Antonius Abt Terheijden. Alle mogelijkheden om ons financieel 
te steunen zijn te vinden op https://behouddeantoniusabt.nl.

Ook in 2021 kijkt de toren van de Antonius Abt weer fier over Terheijden uit. 
Stichting Behoud de Antonius Abt zet zich in om dit nog vele jaren zo te houden.

SINT - ELISABETHSVLOED 1421 
Meerdere stormvloeden worden met deze naam vermeld in  
Wikipedia, en die vonden plaats rond het jaar 1400. De bekend-
ste is de legendarische Sint-Elisabethsvloed van 1421 in novem-
ber rond of op de 19de, zijnde de datum waarop de heilige Elisa-
beth werd herdacht.  Telkens gebeurde dat in het zuidwesten 
van Nederland, waar de rampen het grootst waren. In die tijd 
zijn tussen hier en Dordrecht ongeveer 30 dorpen door het 
water verwoest waaronder Zonzeel, dat ongeveer heeft gelegen 
waar nu Langeweg ligt. Ook Drimmelen is toen verdronken en 
is daarna Oud-Drimmelen geworden. Toen is ook de Biesbosch 

EN  TOEN GEBEURDE....
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ontstaan, waar tevoren een grote ingedijkte polder lag: de Grote 
Waard. 
In de voorafgaande 13e en 14e eeuw was het landschap in het 
noordwesten van onze provincie lager geworden door het 
grootschalig afgraven van veen, dat na droging als turf veel geld 
opbracht. Als gevolg daarvan kon het water van de zee steeds 
verder het land instromen. De oorzaak van de vele overstro-
mingen wordt vooral toegeschreven aan het slechte onderhoud 
van de reeds bestaande dijken. Vanaf omstreeks 1300 won de 

zee geleidelijk steeds meer terrein. Het hoger gelegen Zeven-
bergen werd een eiland. Toen al kwam het zeewater soms tot 
aan Wagenberg en spoelden hier dode dieren en huisraad aan, 
zoals werd verklaard in 1325. Deze overstromingen waren te 
vergelijken met de watersnood van 1953, maar de aanleg en het 
herstel van de dijken was toen nog handwerk. 
Omstreeks het jaar 1390 werd bij ons een dijk aangelegd van 
Terheijden over Wagenberg en vandaar naar de Helkant en 
Hooge Zwaluwe. Het benodigde zand zal wel van de Wagen-Berg 
zijn gehaald. Het rechte stuk van de Dorpsstraat langs de lage 

Zuidveren verbond 
twee zandruggen 
en is dus een oude 
dijk, met daarlangs 
aan de ene kant 
de Onderdijk. Het 
gebied ten westen 
van Wagenberg, 
met de Zuidveren 
en omgeving, werd 
toen “buitendijks 
land” genoemd. 
Ook de Helkantsedijk is nog een oude dijk, die aanvankelijk de 
‘Zeedijk’ genoemd werd, net als de Moerdijkseweg. De dijkweg 
naar Hooge Zwaluwe is ook rond 1390 gelegd. Later zijn de 
Moerdijkseweg en de Wagenbergsedijk afgevlakt en verbreed 
voor het gebruik als doorgaande weg tussen Breda en het noor-
den. Het hoogste punt van Wagenberg ligt in de Brouwerijstraat 
15-15a, daar waar eeuwenlang een boerderij heeft gestaan.
Als gevolg van de Sint-Elisabethsvloed kwam het zeewater tien-
tallen jaren tot aan Wagenberg. Gedurende ongeveer een halve 
eeuw was het hier eb en vloed en werd op de afgegraven veen-
landen een laag vruchtbare klei afgezet. Meerdere keren was het 
weer springvloed met zware storm. Op verschillende plaatsen 
zijn toen de dijken doorgebroken, waardoor de welen zijn ont-
staan in de Moerdijkseweg en de Helkantsedijk. De door de 
kracht van water en storm ontstane grote gaten zijn in de loop 
van 6 eeuwen wel kleiner geworden, maar schijnen nog behoor-
lijk diep te zijn. 
In 1857 schilderde de in ‘Het Hooghuijs’, Raadhuisstraat 26, 
wonende tekenmeester en kunstschilder H. Weingartner het in 
1421 overstroomde gebied gezien vanaf Dordrecht. In de over-
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spoelde Zuid-Hollandse Waard, zoals dat gebied toen genoemd 
werd, zijn de meeste verdwenen dorpen met naam genoemd. 
In de verte aan de horizon liggen Drimmelen, Oosterhout,  Ter-
heijden en Zevenbergen. Dit grote schilderij is te zien in het 
Biesbosch Museum in Werkendam. Kijk voor de historie en 
natuur op www.Biesbosch.nl. En onze waterstaatsgeschiedenis 
heeft Jan van den Noort, geboren in Made, uitgebreid beschre-
ven in ‘Langs de rand van het zand’ (2009).
Johan van der Made

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende ac-
tualiteiten van en voor Drimmelen 
en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers 
gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder 
commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@om-
roepdrimmelen.nl. 
Muziek in de regio-Ziggy Floyd
In januari gaf Ziggy Floyd een online optreden zonder publiek 
in Onze Kerk Hooge Zwaluwe. Voor alle muziekliefhebbers die 
optredens missen! Zij spelen muziek van Pink Floyd: meeslepend 
en krachtig. En dat laat Ziggy Floyd jou graag ervaren. De op-

VAN  ALLES  WAT
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names werden gemaakt 
door 2 van onze came-
ramensen; de audio
werd verzorgd door 
Yo de Ruijter. Nu mag 
Omroep Drimmelen 
het ook uitzenden, met 
dank aan Ziggy Floyd   
en Onze Kerk.

Uit de oude doos-Monumentaal Drimmelen deel 1
Vanwege de lockdown is bijna alles op slot. Dit betekent ook 
voor Omroep Drimmelen dat we bijna geen nieuwe items kun-
nen maken. Daarom zullen we de komende periode ook her-
halingen uitzenden. Deze week is dat het eerste deel van onze 
serie Monumentaal Drimmelen uit 2016. U vindt in onze ge-
meente 54 rijksmonumenten, 273 gemeentelijke monumenten 
en 3 van rijkswege beschermde dorpsgezichten. Medewerkers 
van Omroep Drimmelen trokken er per fiets op uit om een 
aantal van die monumenten in beeld te brengen.
Molen De Schuddebeurs

Na jaren van leegstand 
en verval is de renova-
tie van de molenromp 
Schuddebeurs in Lage 
Zwaluwe bijna klaar.  
Geleidelijk aan transfor-
meerde dit monumen-
tale pand van een ruïne 

in een pronkstuk. Kees van der Maden en Joost Pieterman gin-
gen nog een keer op bezoek bij eigenaar Gertjan van Oorschot, 
die enthousiast vertelt over de laatste loodjes en de B&B die 
daar binnenkort in 
gebruik genomen kan 
worden. Ook nog be-
nieuwd naar de vori-
ge uitzendingen over 
dit onderwerp? Kijk 
dan eens op het  You-
Tube kanaal van Om-
roep Drimmelen.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een en-
thousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv 
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luis-
teren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken. 
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren, 
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets 
voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij 
leren het u graag. Onze contactgegevens vindt u op de website 
www.omroepdrimmelen.nl.
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 / KPN, 
XS4ALL en Telfort kanaal 1476/ Telfort, Edutel, Fiber.nl en Stipte 
kanaal 2170. Uitzending gemist of kunt u ons thuis niet ontvan-
gen? Bezoek ons YouTube kanaal. De radiozender is 24 uur per 
dag te beluisteren via de kabel op 92.9 FM, het Ziggo radiokanaal 
917 / KPN, XS4ALL en Telfort kanaal 1176 / Telfort, Edutel, Fiber.
nl en Stipte kanaal 3180 , in de ether op 106.9 FM en natuurlijk 
ook online via de livestream. Volg ons ook op www.omroep-
drimmelen.nl en op Facebook.

WWW.RONDOMDETOREN.NL

WWW.FACEBOOK.NL/RONDOMDETOREN
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FOTO  VAN HET  JAAR 2020

De foto van fotoclub Dinasa is als foto van het 
jaar 2020 gekozen. 
De fotograaf is Marianne Achterbergh.

COLLECTE  HERSENSTICHTING GAAT 
NIET DOOR

Vanwege de huidige situa-
tie in Nederland door het 
coronavirus en de ver-
lenging van de lockdown 
hebben wij besloten dit 

jaar in de eerste week van februari niet huis-aan-huis te col-
lecteren. De gezondheid van onze collectanten en gevers aan 
de deur staat voor ons als gezondheidsfonds vanzelfsprekend 
voorop. Dat heeft grote gevolgen. Het geld dat we normaliter 
met de collecte ophalen hebben we hard nodig om te voor-
komen dat hersenaandoeningen straks de grootste ziekte van 
Nederland zijn. 
De collecte gaat daarom wel door in de week van 1 t/m 6 fe-
bruari, maar dan volledig online. Wij hebben hierbij uw hulp 
hard nodig. Wij zien uit naar uw gift, alle kleine beetjes maken 
een grote hoop. 
Wij zijn ons ervan bewust dat deze online vorm van collecte-
ren anders is dan andere jaren, maar het doel blijft hetzelfde: 
geld ophalen voor meer hersenonderzoek, zodat wij hersenaan-
doeningen beter kunnen behandelen en in de toekomst kunnen 
voorkomen. 4 miljoen mensen hebben een hersenaandoening en 
als we niets doen, worden dat er steeds meer. 

VAN HET  WMO-PLATFORM
Nieuws uit het overleg

Het Wmo-Platform 
Drimmelen adviseert 
het college van bur-
gemeester en wet-
houders over het be-

leid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).  
De Huiskamer
In Lage Zwaluwe en Terheijden zijn zgn. Huiskamers voor ie-
dereen die gezelligheid zoekt en leuke dingen met anderen wil 
doen. Iedereen die het leuk vindt om daar naar toe te komen 
is welkom. Hier is geen indicatie voor nodig. Het is ook niet 
gebonden aan leeftijd. Men kan bv. samen eten, een spel spelen 
of gewoon een praatje maken.

Jammer is dat er nog niet veel gebruik wordt gemaakt van deze 
mogelijkheid. Op dit moment speelt corona natuurlijk een rol. 
Toch zou het jammer zijn als dergelijke initiatieven mede hierdoor 
verloren zouden gaan. De gemeente bekijkt de mogelijkheden. 
Eigen kracht
De Wmo-verordening van de gemeente wordt ieder jaar op-
nieuw besproken. Soms worden op basis van  nieuwe gegevens 
of ideeën aanpassingen gedaan. Om-
dat in het sociaal domein bij veel 
gemeenten de tekorten oplopen 
worden veel gemeenten gedwongen 
strenger te worden in het toelaten 
van mensen tot sociale voorzienin-
gen. Regelmatig komt het begrip “ei-
gen kracht” dan in de tekst voor. Ook 
binnen de verordening van onze ge-
meente. “Eigen kracht” verwijst  dan 
naar de mogelijkheden voor mensen 
om zelf oplossingen te vinden voor 
problemen.  Vaak kunnen mensen 
met hun netwerk niet alleen bedenken wat er nodig is maar 
ook het probleem zelf oplossen. Lukt het niet dan kan men al-
tijd contact opnemen met het Sociaal Loket van de gemeente. 
Bezuinigingen
Het Wmo-Platform en het Platform SZ hebben in een schrijven 
aan B&W hun zorg duidelijk gemaakt over eventuele bezuini-
gingen in het Sociaal Domein. In hun reactie schrijven B&W:  
“De gemeente Drimmelen wil haar inwoners de ondersteuning 
bieden die ze nodig hebben. Dit blijft de kernboodschap van de 
visie van de gemeente. Tijdens het opstellen van de begroting 
voor 2021 en verder is dit het uitgangspunt geweest. Er is ge-
keken naar posten die niet ten koste gingen van de ondersteu-
ning van onze inwoners die ondersteuning nodig hebben.” Het 
Wmo-Platform blijft bezorgd en rekent erop dat de gemeente 
zich aan haar visie zal houden. 
Notitie Digitale gezondheidszorg
De werkgroep heeft een zeer uitgebreide en in de ogen van het 
Platform een gedegen notitie opgesteld. De werkgroep gaat nu 
in gesprek met de wethouder en ambtenaren om te bezien hoe 
de notitie verder uitgewerkt kan worden.
Vragen of opmerkingen over deze informatie?
Reageren kan naar het Wmo-Platform Drimmelen:
*email: jcabroos@planet.nl   *telefoon: 06 51055721
*website: www.wmoplatformdrimmelen.nl

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

Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 30 januari 19.00 uur: Eucharistieviering. Voor-
ganger: kapelaan L. Ballester. Zang en begeleiding: enkele leden 
Anthony Singers.
Zaterdag 6 februari 19.00 uur:  Eucharistieviering. Extra 
collecte:  Tools to Work.  Voorganger: kapelaan L. Ballester. Orgel: 
dhr. J. Horbach. Zang: dhr. H.  Vergouwen.
Mededelingen
Bij binnenkomst wordt u gevraagd naam en telefoonnummer 
op te schrijven. 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/

KERKEN
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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 mondkapje af, als u de kerk verlaat weer mondkapje op. 
In onze kerken geldt ook 1,5 m. afstand. Kom niet naar de vie-
ring bij gezondheidsklachten. 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 gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen 
doopbewijzen enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u 
contact opnemen met telefoonnummer 06 51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen laat het dan a.u.b. we-
ten aan het parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden, 
telefoonnummer  076 5931216 of via e-mailadres (zie boven).
Bij voorbaat dank

WOONVIZIER EN GEMEENTE:  VERSNEL-
LING BOUW SOCIALE HUURWONINGEN

De gemeente en woningcorporatie 
Woonvizier gaan de bouw van so-
ciale huurwoningen versnellen. Dat 
kwamen de partijen samen met de 
huurdersvereniging overeen bij de 
jaarlijkse vernieuwing van de zoge-
heten prestatieafspraken. Ook gaan 
beide partijen onderzoek doen naar 
de woonbehoefte in de gemeente, 
nieuwe woningen duurzaam opleveren en bestaande woningen 
verduurzamen. “Er is grote behoefte aan huurwoningen en we 
halen alles uit de kast om woningen op te leveren,” aldus wet-
houder Jan-Willem Stoop.
Versneld
Bij het opstellen van de vernieuwde prestatieafspraken kijken 
de partijen naar het geplande en het behaalde aantal nieuwe 
woningen. Het beoogde doel om 150 woningen toe te voegen 
in de periode 2017-2021 wordt niet in 2021, maar in 2022 ge-
haald. Tot 2021 worden 108 woningen gerealiseerd en in 2022 
worden daar naar verwachting 96 woningen aan toegevoegd. 
Gemeente en  Woonvizier kijken samen waar en hoe de wo-
ningbouw versneld kan worden. Wethouder Jan-Willem Stoop: 
“We merken dat er behoefte is aan woningen voor een- en 
tweepersoonshuishoudens, wat we komend jaar al een impuls 
geven maar waar we ook meer aandacht aan gaan besteden.”
Plannen
Verder is er geïnvesteerd in de voorbereiding van woningbouw-
plannen. Wethouder Stoop, ruimtelijk ordening, zegt hierover: 
“Aan bouwplannen gaat altijd een lang traject vooraf waar je 
pas later de vruchten van plukt. In 2021 wordt er daardoor fors 
geïnvesteerd in nieuwbouwwoningen in Lage Zwaluwe, vlakbij 

GEMEENTE
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de Ganshoek en in de Vlashoek. In 2022 verwachten we ook te 
bouwen in de Markstraat in Terheijden en aan de Rombouts-
straat in Made.”
Onderzoek
Tot 2035 groeit de bevolking en komt vanwege een toenemend 
aantal eenpersoonshuishoudens meer vraag naar dat type wo-
ningen, zo blijkt uit een recente prognose van de provincie. De 
gemeente en Woonvizier gaan in het komend jaar onderzoek 
doen naar de woonbehoefte in de gemeente. “Dat zal ons hel-
pen om een nog beter beeld te krijgen van de behoeften in onze 
gemeente”, aldus Ellen van Beijsterveldt, directeur-bestuurder 
van Woonvizier.
Verduurzamen
De gemeente en woningcorporatie Woonvizier intensiveren de 
samenwerking voor het verduurzamen van huurwoningen. De 
organisaties gaan bijvoorbeeld subsidie aanvragen om huurders 
kosteloos kleine energie-
besparende maatregelen 
aan te kunnen bieden. 
Woonvizier wil verder 
jaarlijks 80 tot 100 wo-
ningen verduurzamen en
samenwerken met Stich-
ting Energietransitie 
Drimmelen en het Traais 
Energiecollectief. 
Ellen van Beijsterveldt legt uit: “Verduurzaming is één van de 
belangrijkste speerpunten van Woonvizier de komende jaren en 
daar wordt de komende jaren heel veel in geïnvesteerd. Het is 
erg belangrijk dat we juist in deze verduurzaming de samenwer-
king opzoeken, ook met onze huurders”.
‘Energielasten omlaag’
Wethouder Stoop: “Het is erg prettig om samen te mogen wer-
ken met Woonvizier en de huurdersvereniging die ook volop 
inzetten op de verduurzaming van de huidige woningvoorraad. 
Voor de huurders heeft dit naast wooncomfort als prettige bij-
komstigheid dat energielasten omlaag gaan. Prettig, comfortabel 
en betaalbaar wonen, daar werken we graag aan.”
Bijsturen
Woonvizier, huurdersvereniging Woonbelang en de gemeente 
hebben samen prestatieafspraken vastgelegd voor de periode 
2017-2021, en actualiseren deze elk jaar op onderdelen. De af-
spraken gaan over de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van 
woningen, over duurzaamheid, woonkwaliteit, leefbaarheid, het 
aanpassen van woningen of herstructureren van buurten en het 
mogelijk maken dat ouderen langer in hun eigen huis kunnen 
blijven wonen. Bij het vernieuwen van de afspraken wordt ge-
keken naar wat bereikt is en op welke punten moet worden 
bijgestuurd.

‘INWONERS MET FINANCIËLE 
PROBLEMEN,  TREK OP TIJD AAN DE BEL!’
Gemeente Drimmelen doet bovenstaande oproep

Financiële problemen en schulden komen helaas vaker voor dan 
men denkt. Zo heeft ruim 1 op de 12 huishoudens in Neder-
land geregistreerde problematische schulden.* Gelukkig zijn er 
voor huishoudens met financiële uitdagingen diverse regelingen 
beschikbaar. Die regelingen kunnen de mensen helpen om be-
ter rond te komen en in veel gevallen (verdere) schulden voor-
komen. De gemeente Drimmelen doet daarom nu een oproep 
richting inwoners die het financieel moeilijk hebben, om zich te 
laten informeren over de mogelijkheden én daar gebruik van te 
maken.
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Wethouder Jürgen Vissers (minimabeleid en schuldhulpverle-
ning) licht toe: “Heeft u moeite om rond te komen, om wat voor 
reden dan ook? Trek dan op tijd aan de bel en meld u bij ons 
Sociaal loket. Er zijn vanuit de gemeente, de landelijke overheid 
én andere partijen namelijk allerlei regelingen en mogelijkhe-
den die u kunnen helpen. Samen met u wordt gekeken naar uw 
persoonlijke situatie en welke oplossingen er mogelijk zijn. Zo 
voorkomen we dat uw financiële problemen erger worden.”

Verhoogd risico
Circa 5% van de huishoudens in de gemeente Drimmelen heeft 
een laag inkomen** en de verwachting is dat de coronacrisis dat 
cijfer verder laat stijgen. Daarnaast zijn er nog mensen die, los 
van de hoogte van hun inkomen, door andere redenen moeite 
hebben om rond te komen. Al die mensen lopen een verhoogd 
risico op financiële problemen, waaronder schulden. Verschillen-
de partijen hebben daarom speciaal voor die mensen een aan-
bod van regelingen om ze te helpen.
Financiële regelingen en voorzieningen
De bestaande regelingen vanuit de gemeente, de landelijke over-
heid en andere partijen bieden ondersteuning aan de groep in-
woners die het qua geld lastig heeft. Sommige regelingen zorgen 
ervoor dat zij geld kunnen besparen door bijvoorbeeld de ont-
vangst van toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderop-
vangtoeslag of door de kwijtschelding van bepaalde belastingen. 
Ook kunnen volwassenen met een laag inkomen in Drimmelen 
gratis sporten én een bibliotheekabonnement krijgen. Daarnaast 
is er een aanbod speciaal voor kinderen, zoals het Kindgebonden 
budget en Stichting Leergeld. En voor de eerste levensbehoeften 
is er de  Voedselbank die mensen helpt door het verstrekken 
van voedselpakketten. 
Noodregeling TONK
De gevolgen van het coronavirus brengen ook economische 
problemen met zich mee. Speciaal voor huishoudens die door 
de economische crisis te maken hebben met een onvoorzien-
bare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun inkomen, 
komt er vanuit het kabinet een nieuwe regeling beschikbaar: de 
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze 
regeling dient nog verder uitgewerkt te worden en de verwach-
ting is dat deze op 1 februari 2021 gereed is. Op de website van 
de gemeente Drimmelen wordt ook meer informatie over die 
regeling geplaatst, zodra daar meer over bekend is.
Ondersteuning
Naast de financiële regelingen en voorzieningen is er via de ge-
meente ook nog een breed aanbod aan ondersteuning voor het 
doen van aanvragen, belastingaangifte, administratie en zo ook 
bij schulden. Met name schuldhulpverlening speelt een belangrij-
ke rol in het voorkomen van (verdere) schulden. Door omstan-

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

info@harmonieterheijden.nl
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digheden kan iedereen in financiële nood komen en te maken 
krijgen met schulden, ongeacht leeftijd of inkomen. Daarom is 
schuldhulpverlening gratis en beschikbaar voor álle inwoners 
van Drimmelen van 18 jaar en ouder. Of mensen nu een laag, 
gemiddeld of hoog inkomen hebben, dat maakt niet uit. Schuld-
hulpverlening is in de gemeente Drimmelen ondergebracht bij 
Surplus. Mensen die zich geen raad meer weten doordat reke-
ningen zich opstapelen en/of mensen die al te maken hebben 
met schulden kunnen zich daar rechtstreeks melden.
Bekijk de mogelijkheden en vraag om hulp
De gemeente Drimmelen benadrukt het belang van het gebruik 
van de bestaande regelingen, zodat het opstapelen van rekenin-
gen en schulden zo veel als mogelijk kan worden voorkomen. 
“Al deze regelingen zijn er niet voor niets. Ze zijn bedoeld om 
gebruikt te worden en de mensen daarmee te ondersteunen. 
We begrijpen dat veel mensen het lastig vinden om over hun 
financiële nood te praten, maar we hopen echt dat ze over die 
drempel heen kunnen stappen en de mogelijkheden die er voor 
bedoeld zijn te benutten. We willen al die mensen laten weten 
dat ze er niet alleen voor staan en ze zich echt niet hoeven te 
schamen om hierover aan de bel te trekken. Wij en alle ande-
re partijen bieden graag die helpende hand,” aldus wethouder 
Vissers.
Meer informatie
Inwoners die willen weten waar ze recht op hebben, kunnen 
contact opnemen met het Sociaal loket gemeente Drimmelen 
(telefoonnummer 140162). Meer informatie over dit onderwerp 
is ook te vinden op de website van de gemeente: drimmelen.nl/
werk-inkomen-en-schulden.
* Bron: CBS, publicatie ‘Schuldenproblematiek in beeld - Huishoudens met geregistreer-
de problematische schulden 2015-2018’, www.cbs.nl
** Bron: Waarstaatjegemeente (met cijfers van het CBS), www.waarstaatjegemeente.
nl/dashboard/werk-en-inkomen (Bekijk voor Drimmelen).

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
De Cirkel is Rond (www.cirkelisrond.nl)
Sinds januari 2018 worden er bij huiselijk 
geweld zaken vanuit het project De Cirkel 
is Rond ervaringsdeskundigen ingezet in de 
regio West-Brabant. De Cirkel is Rond is 
een samenwerkingsproject van Veilig Thuis 
West-Brabant en Safegroup. Het team er-
varingsdeskundigen bestaat uit zowel voormalig slachtoffers van 
huiselijk geweld als voormalig plegers van huiselijk geweld.
De ervaringsdeskundigen van het project hebben persoonlijke 
ervaringen met verschillende vormen van huiselijk geweld. Door 
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hun ervaringen en door het volgen van 
verschillende opleidingen zijn ze in staat 
hun ervaringen deskundig in te zetten 
voor cliënten. 
De website van De Cirkel is Rond en de 
chatfunctie is bedoeld om een zo laag 
mogelijke drempel te creëren voor be-
trokkenen van huiselijk geweld. Het taboe 
moet doorbroken worden. Huiselijk ge-
weld is één van de meest voorkomende 
vormen van geweld in de samenleving, je 
bent dus niet de enige!
Leef jij al langere tijd in een cirkel van 
geweld? Vind je het moeilijk om hieruit 
te komen? Wellicht helpt het om via de 
website www.cirkelisrond.nl in contact te 
komen met één van onze ervaringsdes-
kundigen. Zij kregen hulp van anderen om 
de cirkel van geweld te doorbreken. Deze 
ervaringsdeskundigen staan nu voor jou 
klaar. Ze bieden vooral een luisterend 
oor, maar kunnen, als jij dat wilt, ook hel-
pen en adviseren in jouw proces om de 
cirkel te doorbreken.
Er zijn zes ervaringsdeskundigen. Zij heb-
ben ieder hun eigen ervaringen. Je kunt 
via de website zelf de keuze maken met 
wie en op welk moment jij contact wilt 
opnemen. Middels de chatfunctie kun je 
direct communiceren met een ervarings-
deskundige.
Gemeente Drimmelen app

In de Google Playstore en 
App store kunt u de Ge-
meente Drimmelen app 
downloaden. Via deze app 
kunt u meldingen doen 
aan de gemeente maar 

kunt u ook uw persoonlijke afvalkalender 
digitaal inzien. 
Let op: kies de app met het logo van de 
gemeente Drimmelen! Er is nog een an-
dere afvalapp in omloop van een onbe-
kende partij die foutieve informatie bevat.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergun-
ningen
Wagenberg, Wagenstraat 27 (4845 CS) 
(W-2020-1056): Het aanleggen van een 
tweede inrit. Ingekomen d.d. 29-12-2020.
Terheijden, Zeggelaan 17 (4844 SB) (W-
2020-0004): Het kappen van een es. Inge-
komen d.d. 04-01-2021.
Terheijden, Bergen 61 (4844 EM) (W-
2021-0009): Het kappen van een boom. 
Ingekomen d.d. 06-01-2021.
Wagenberg, Bosakker 27 (4845 EN) (W-
2021-0011): Het plaatsen van een dakop-
bouw op de garage/berging. Ingekomen 
d.d. 06-01-2021.
Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Wagenberg: Moerdijkseweg, Zandakker, 
Dorpsstraat, Van den Elsenplein, Kerk-

straat, Vlasselt, Gomarusstraat, Parallel-
weg (4845) (W-2020-0942): Het kap-
pen van 13 dode en zieke bomen met 
herplantplicht van 13 bomen op diverse 
locaties. Waar mogelijk komt de nieuwe 
aanplant binnen een straal van 250 meter 
van de te kappen bomen. Besluitdatum: 
05-01-2021.
Terheijden, Vierhoven 88 (4844 VD) (W-
2020-1047): Het plaatsen van een car-
port. Besluitdatum: 29-12-2020.
Terheijden, nabij Schansstraat (4844) (W-
2020-0963): Het kappen van vier bomen 
in woningbouwproject “De Weelde, Ter-
heijden”. Vanwege de ontwikkeling van de 
woonwijk ‘De Weelde’ wordt vergunning 
verleend voor het kappen van vier bomen. 
In de ontwikkeling vindt herplant van 27 
bomen plaats. Besluitdatum: 06-01-2021.
Terheijden: Moerdijkseweg, Duvenvoor-
destraat, Rassegemstraat, Polderstraat, 
Zeggelaan, Kooikerstraat, Ganzenweel, 
Buntlaar, Bredaseweg, Markkant, Brabant-
straat, Vliethof, Het Jagertje (4844) (W-
2020-0940): Het kappen van 37 dode en 
zieke bomen met herplantplicht van 37 
bomen op diverse locaties. Waar moge-
lijk komt de nieuwe aanplant binnen een 
straal van 250 meter van de te kappen 
bomen. Besluitdatum: 05-01-2021.
Wagenberg, Wildestraat 2A (4845 PK) 
(W-2020-1001): Het bouwen van een op-
slagloods. Besluitdatum: 06-01-2021
Wagenberg, Wildestraat 9 (4845 PK) (W-
2020-0664): Het oprichten van een op-
slagloods. Besluitdatum: 12-01-2021.
Wagenberg, Scheerbiesstraat 5 (4845 PL) 
(W-2020-0990): Het veranderen van de 
gevels en het plaatsen van een dakkapel. 
Besluitdatum: 13-01-2021.
Terheijden, Brabantstraat 29 (4844 AT) 
(W-2020-0971): Het verplaatsen van de 
inrit. Besluitdatum: 13-01-2021.
Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning uitgebreide procedure
Wagenberg, Stuivezandsestraat 22 (4845 
PN) (W-2020-0726): Het bouwen van 
een schuur met paardenboxen en het wij-
zigen van het bestemmingsplan. Besluitda-
tum: 12-01-2021.
Wij zijn van plan om deze vergunning te 
verlenen. Het ontwerpbesluit met bij-
behorende stukken ligt sinds 15 januari 
2021 zes weken ter inzage. Wij stellen ie-
dereen in de gelegenheid om tijdens deze 
terinzagelegging een zienswijze over ons 
voornemen kenbaar te maken. 
DORPSGERICHT  WERKEN

Dorp s g e -
richt wer-
ken gaat 

om het bevorderen van leefbaarheid, 
veiligheid en sociale betrokkenheid. Hier-
voor werkt de coördinator dorpsgericht 

werken samen met bewoners, woning-
corporaties, politie en straathoekwerker. 
Wilt u ook bijdragen? Neem dan contact 
op met Lilian Lambrechts via 140162 of 
llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar 
ook volgen via twitter: @LilianDrimme-
len.  
Telefooncirkel Drimmelen

Wilt u in deze tijd 
graag iedere dag twee 
vaste contactmomen-
ten met anderen? Dat 
kan via de telefooncir-
kel gemeente Drimme-
len. De telefooncirkel 

bestaat uit een groep mensen van maxi-
maal 10 mensen. Ze bellen elkaar iedere 
dag rond hetzelfde tijdstip om te vragen 
of het goed gaat. Dit gebeurt ook op zon- 
en feestdagen. De coördinator begint de 
belcirkel en belt de eerste deelnemer. 
Die belt de volgende en de laatste deel-
nemer laat aan de coördinator weten dat 
de cirkel rond is. Mocht het met iemand 
niet goed gaan, dan neemt de coördinator 
contact op met die betreffende persoon.
U kunt de telefooncirkel gebruiken uit 
veiligheidsgevoel. Maar ook als u het, ze-
ker in deze coronatijd, prettig vindt om 
iedere dag in ieder geval even contact 
met iemand te hebben. 
Er draaien in onze gemeente nu 3 tele-
fooncirkels, maar er kunnen zeker nog 
meer mensen deelnemen. Aanmelden kan 
via info@swodrimmelen.nl. Er zijn geen 
kosten verbonden aan de telefooncirkel.
Spelletjes spelen op je computer, al-
leen of samen met anderen
De werkgroep ‘Eenzaamheid Drimme-
len’ heeft een enquête gehouden naar 
de behoefte van mensen die zich (wel 
eens) eenzaam voelen. Uit dit onderzoek-
je bleek dat mensen het prettig vinden 
om meer contacten te hebben. Zij gaven 
aan dat ze bijvoorbeeld via de computer 
samen of alleen online spelletjes willen 
spelen. 
De werkgroep heeft de mogelijkheden 
hiervoor in kaart gebracht en wil die 
graag met jullie delen: 
- Spelletjes om te spelen op de compu-
ter, laptop, tablet of telefoon, in je eentje 
of met iemand anders, vind je op www.
theek5.nl/spellen (“online spellen” of “se-
nioren spellen”).
- Een aantal men-
sen speelt via SIL 
(Samen is Leuker) 
met elkaar al ge-
zellig Wordfeud. Je 
kunt hier bij aan-
sluiten door een 
mail te sturen naar 
sil@swodrimme-
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len.nl.
- Op de website www.seniorweb.nl/on-
derwerp/spellen van het Seniorweb vind 
je informatie over online spellen.
Voor hulp en vragen vind je via dezelfde 
link van Theek 5 een gratis telefoonnum-
mer.  Voor hulp bij de computer kun je te-
recht bij Seniorweb Terheijden. Mailadres 
seniorwebterheijden@gmail.com.
Veel speelplezier, namens de werkgroep 
Eenzaamheid Drimmelen.

DUURZAAMHEIDSLENING 
OOK  VOOR DEELNAME 
ZONNEDAKEN 
OPGEWEKT  DRIMMELEN

De gemeente 
Dr immelen 
a t t endeer t 
i n w o n e r s 

erop dat wie deel wil nemen aan lokaal 
geproduceerde duurzame energie, de 
duurzaamheidslening kan helpen om dit 
mogelijk te maken. Wethouder Jürgen 
Vissers signaleert dit naar aanleiding van 
het initiatief van energiecoöperatie Op-
gewekt Drimmelen, waarbij inwoners 
kunnen meedoen aan het opwekken van 
zonne-energie als ze geen zonnepanelen 
op eigen dak kunnen plaatsen. “De duur-
zaamheidslening is er juist voor dit soort 
initiatieven, en Opgewekt Drimmelen 
heeft voor hun huidige project nog een 
aantal Zondeelen beschikbaar waar men-
sen aan deel kunnen nemen.”
Zonnepanelen op grote boerendaken
Voorzitter Camiel Wieme van energieco-
operatie Opgewekt Drimmelen legt uit 
hoe het werkt: “Meer dan 35 van onze 
leden doen inmiddels mee aan onze Zon-
deelen: een participatie in de plaatsing 
van zonnepanelen op twee boerendaken, 
waardoor je jarenlang korting krijgt op je 
energierekening. Het Rijk heeft besloten 
dat deze aantrekkelijke regeling per 31 
maart 2021 wordt vervangen door een 
nieuwe regeling. Opgewekt Drimmelen 
heeft deelname aan de huidige regeling 
veiliggesteld, waardoor we de deelne-
mers nog 15 jaar voordeel kunnen garan-
deren, mits we vóór 31 maart starten,” 
aldus Camiel Wieme uit Hooge Zwaluwe. 
“Hiermee wordt ‘zon op andermans dak’ 
realiteit.”

Duurzaamheidslening
Aan het project kunnen alleen inwoners 
meedoen die in een bepaald postcodege-
bied wonen, daarom heet dit soort initi-
atieven ook wel postcoderoosprojecten. 
De gemeenteraad besloot in 2020 dat 
de gemeentelijke duurzaamheidslening 
ook hiervoor beschikbaar is, naast bij-
voorbeeld voor groene daken en andere 
initiatieven om het huis te verduurzamen. 
De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en 
maximaal € 15.000,-. Tot nu toe zijn er 
140 duurzaamheidsleningen aangevraagd 
in Drimmelen voor een totaalbedrag van 
€ 900.000.
Meer informatie is te vinden op www.
drimmelen.nl/duurzaamheidslening.
Project gaat door
De burgers en MKB-bedrijven die zich 
hebben ingeschreven, hebben intussen 
bericht gekregen dat het project van Op-
gewekt Drimmelen doorgaat. Binnenkort 
worden de elektriciteitsaansluitingen ge-
schikt gemaakt en worden de zonnepane-
len en omvormers besteld. Er is nog een 
aantal Zondeelen beschikbaar. Meer in-
formatie is te vinden op www.opgewekt-
drimmelen.nl. Belangstellenden kunnen 
ook contact opnemen met
bestuur@opgewektdrimmelen.nl.

LIJST HARRY BAKKER 
EN…….  WARMLOPEN !

Op 17 maart vinden de Tweede Kamer- 
verkiezingen plaats, best wel spannend in 
deze tijden. De diverse fracties in de Ka-
mer proberen zich te profileren door alle 
goede dingen naar zich toe te trekken en 
(veelal) de mislukte zaken naar een ander 
persoon c.q. partij toe te schuiven. U kunt 
dit dagelijks op TV, in allerlei opiniepro-
gramma’s, constateren. 
Ongeveer een jaar na de Tweede Kamer- 
verkiezingen zal er weer voor een nieuwe 
gemeenteraad gestemd worden.
Als bewoner merkt u er waarschijn-
lijk (nog) niet veel van maar de eerste 
verschijnselen van de verkiezingscampag-
nes hebben zich al geopenbaard.
Nieuwe (aspirant)raadsleden lopen zich al 
warm door zich hoe dan ook te profileren.  
Het aantal ingediende moties en amende-
menten zal met tientallen procenten toe-
nemen, vaak kansloos en alleen maar om 
de aandacht te trekken. 
Wat ons tot nu toe veel deugd heeft ge-
daan is de zeer goede samenwerking met 
onze coalitiegenoten.
Natuurlijk, in een goed huwelijk gebeurt

ook wel eens wat, maar de coalitie 
heeft de wens uitgesproken weer geza-
menlijk en positief de eindstreep te ha-
len! Natuurlijk blijven wij dat een loffelijk 
streven vinden.
Goed, de Lijst Harry Bakker gaat wel ge-
woon verder met business as usual en 
blijft zich inzetten voor alle bewoners en 
ondernemers in onze kernen van Drim-
melen. De tot nu toe bereikte resulta-
ten kunt u om u heen zien. 
Vindt u dat er bepaalde punten zijn die 
extra aandacht nodig hebben?
Wij vragen u, trouwe kiezers en leden van 
de Lijst Harry Bakker, om met ons mee 
te denken.

Uiteraard zoekt de Lijst Harry Bakker 
altijd naar inwoners die het als een uitda-
ging zien om andere inwoners (natuurlijk 
ook jonge) te overtuigen een deel van 
hun vrije tijd te besteden aan de toe-
komst van hun eigen generatie en die van 
de generatie voor hen en na hen. 
Contact ons s.v.p.:  informatie@lijstharry
bakker.nl of via de mailadressen en te-
lefoonnummers van onze fractieleden, 
zie de gemeentegids!
Komen naar het spreekuur bij Harry Bak-
ker, gemeentehuis, kan op elke donderdag 
van 11.00 tot 12.00 uur. U kunt vrijblij-
vend binnenlopen.
Welkom! 
Ton Verhoeve, gemeenteraadslid Lijst 
Harry Bakker 

POLITIEK

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.
----------------------------

Uw post it gratis in 
Rondom de Toren?

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
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Gerard van  Vugt: De vrijwilligers van IJsclub Ter-
heijden zijn druk bezig om er voor te zorgen dat, 

als er toch nog ijs mocht komen deze winter,
 er alles keurig netjes bij staat. 

Laten we hopen dat het werk niet voor niets is. 

1. Elly Bloemendaal, 2. Marianne  Vermeulen, 3. Susan de Smit, 
4. Adje Vermeulen, 5. Gerard van Vugt, 6. Frans Snoeren, 7. Anita Dudok

Ook mooie foto’s gemaakt? Mail ze naar liesbeth@rondomdetoren.nl


