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Prins Pierre, bedankt!
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Colofon
Rondom de Toren is een tweewekelijkse uitgave en wordt in 
Terheijden en Wagenberg huis-aan-huis bezorgd.
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Terheijden:  Bibliotheek Terheijden, ‘Toptiekske,
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Facebook: facebook.com/rondomdetoren
Drukkerij Drukkerij Emsi Made
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GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 424 024
Pastorale zorg   06 - 514 900 11
Bloedafname 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: 17/02, grijs: 24/02
          Wagenberg groen: 19/02, grijs: 26/02
Ophalen oud papier  13/02
Ophalen plastic           Terheijden  17/02  Wagenberg 19/02
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15 - 19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

ONDERTUSSEN IN 
ERPELROOIERSLAND…

Afgelopen zaterdag klonk er weer wat vrolijk-
heid in de straten van Waanzinnig Wagenberg. 
CS De Erpelrooiers bezorgden deur-aan deur 
een speciale jubileum-editie van ‘Dun Erpel’: 
55 jaor das mooi vur mekaor! De leden van 
de jeugdraad, in vol ornaat en met spiksplin-
ternieuwe steken, hadden er hun handen vol 
aan, in elke brievenbus een krant en bij som-
mige huizen werd er een verrassing bezorgd!

De leden van de K.B.O afdeling Wagenberg werden namelijk 
door CS De Erpelrooiers verrast met een overheerlijke Gum-
maruskoek. Dit jaar is er helaas geen seniorenmiddag met carna-
val maar een lekkere koek bij de koffie is ook genieten.
Nieuwe Erpels zijn altijd de lekkerste maar deze dikke Erpel is 
echt smullen geblazen! Oos Kee had dit jaar de eer om gastre-
dactrice te mogen zijn en liet zich dit geen twee keer vertel-
len. De krant staat boordevol diepte-interviews, flauwekul en 
geouwehoer van de bovenste plank. Bovendien zijn er dit jaar 
verschillende wedstrijden met gigantische prijzen te winnen!
Kleurwedstrijd
Voor de kleintjes is er een kleurwedstrijd. De kleurplaat is af 
te halen bij bakkerij Van Dongen of te downloaden via de web-
site www.erpelrooiers.nl. De schitterend ingekleurde kleurpla-
ten moeten uiterlijk donderdag 11 februari ingeleverd zijn bij 
bakkerij Van Dongen. De winnaars worden bekend gemaakt op 
maandag 15 februari om 10.00 uur bij Omroep Drimmelen.
Rebus
De rebus in Dun Erpel is een echte hersenkraker. De makers 
twijfelen of Wagenberg dit niveau wel aan kan, want qua moei-
lijkheidsgraad is deze zeker vijf sterren. Niet te doen. We ver-
wachten dat er maar enkele mensen hun oplossing correct 
doorgeven, dus de win-kans is dan plotseling erg groot. Ga er 
eens flink op zitten zweten Erpelrooiers, hedde gij iets beters 
te doen? Oplossingen inleveren op www.erpelrooiers.nl, uiter-
lijk zaterdag 13 februari. De winnaar wordt bekendgemaakt op 
dinsdag 16 februari om 13.00 uur bij Omroep Drimmelen.
Klee Oos Keetje oan!

CARNAVAL
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Dit is een ontwerpwedstrijd voor alle creatievelingen in Erpel-
rooiersland en dat zijn er nogal veel.  Wat is de bedoeling: Meld 
je eerst aan voor de wedstrijd op www.erpelrooiers.nl. Je kunt 
je aanmelden tot uiterlijk vrijdag 12 februari. Heb je je aange-
meld? In Dun Erpel zit een aankleedpop voor Oos Kee. Kee wil 
graag eens wat anders aan, een beetje hipper, een beetje jonger, 
eigenlijk wat elke vrouw graag wil. Say yes to the dress en ga 
helemaal los! Je mag kleuren, naaien, breien, blingblingen of wat 
je maar wil. Ben je klaar? Hang Oos Kee dan goed zichtbaar 
voor het raam. Op zondag 14 februari komen de vaste stylistes 
van Oos Kee, Francesca di Dolce Vita en Donatella di Focaccia, 
langs om de ontwerpen te jureren. Er zijn maar liefst drie Fashi-
oncheques te winnen.  Vrolijk Wagenberg en Oos Kee op en 
grijp je kans! Maximumleeftijd is 16 jaar, dat dan weer wel. De 
winnaars worden bekend gemaakt op dinsdag 16 februari om 
18.00 uur bij Omroep Drimmelen.
Insignes

Dit jaar hebben we niet aan-
gebeld vanwege ons aller vei-
ligheid. Het mooie insigne van 
2021, Vriendje voor ‘n Tientje 
of een vlag zijn uiteraard wel 
te bestellen. Dat kan via social 
media, via info@erpelrooiers.
nl of u kunt even bellen naar 
Peter Reniers (06 12962873). 
Dan komt het allemaal vur me-
kaor.
Carnaval vieren we dit jaar di-
gitaal. Erpelrooiersland is vijf 

dagen volop in het nieuws op Omroep Drimmelen, te beginnen 
op vrijdag 12 februari. Het programma is te vinden in Dun Erpel. 
Met Oos Kee voor ‘t raam en met ‘n pilske op de bank zitten wij 
er klaar voor.  Alaaaaaf!

ZA’K UT DOEN OF NIE;  ZEKER CARNAVAL!

Beste carnavalsvierders! 
Ja…ja… ik voel het al…. het is weer carnaval! 
Hang de vlag uit, versier je huis en geniet thuis met je gezin of 
1of 2 vrienden van het carnaval! En we hebben zo’n programma 
samengesteld dat je er ook nog even op uit kan, naar buiten op 
Prinsenjacht!
Houd onze website en socials in de gaten voor wijzigingen in het 
programma, die veranderen mogelijk van dag tot dag! 

Het carnavalsweekend trappen we af op Omroep Drimmelen 
met om 20.00 uur de Opening van het Carnaval 2021.  Alle Prin-
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sen uit de kernen van de gemeente Drim-
melen en onze burgemeester geven hier 
het startsein van het carnavalsweekend! 

Op zaterdagavond hebben wij de Grote 
Za’k ut Doen of Nie-show, gepresenteerd 
door Prins Pierre II, Ronald Lievens en 
Remco van Bochove. Deze show begint 
om 20.00 uur en staat garant voor 2 uur 
plezier, slap gezwets over carnaval, spelle-
tjes en een beetje muziek!
Op zondag hebben we de verkiezing van 
het mooist versierde huis en middels een 
live-stream op facebook zullen wij hier-
van de uitslag bekendmaken. Versier je 
huis zo carnavalesk mogelijk en plaats je 
foto op de speciale facebookpagina. Geen 
facebook, dan kun je de foto sturen naar 
info@schraansers.nl. De 10 mooist ver-
sierde huizen worden bezocht door Prins 
Pierre II.  We loten uit de 10 mooiste hui-
zen de hoofdprijs: 1 minuut gratis winke-
len bij de Jumbo, diezelfde avond nog.

Zondag is het Prin-
senjacht! Overdag 
gaan we op zoek 
naar de Prins. Mid-
dels 3 routes (1x 
lampionnentocht, 
1x grote optocht 
en 1x kriskras door 

Traaie) gaan we met het hele gezin in car-
navalskleren op zoek naar de Prins, en 
bij de grootste route kun je zelfs al het 
nieuwe motto vinden voor het volgend 
seizoen. Sinds 4 februari zijn deze routes 
te downloaden van onze website (www.
schraansers.nl) en af te halen bij DA Re-
linde Fijnaut. 
Op zondagavond organiseren Maud en 
Lola ook nog een muziekbingo live op 
Omroep Drimmelen.  Vanaf 20.00 uur 
een heel uur lang de allerbeste carnavals-
nummers, meezingers en bingo! Samen 
met DJ Jerzy en Prins Pierre zetten we de 

studio van Omroep Drimmelen op stel-
ten. Er zijn prachtige prijzen te winnen, 
dus ben hier zeker bij! Natuurlijk moet je 
meedoen met de bingo en dat kan door 
een mail te sturen naar muziekbingo@
schraansers.nl, Deelname is gratis, een 
mail sturen is voldoende! 
Op maandag gaat onze Prins Pierre II op 
bezoek bij Baronie TV en is er mogelijk 
een kinderbingo. Ook deze is nog wel on-
der voorbehoud van de coronamaatrege-
len, dus hou onze kanalen in de gaten….
Dan is het alweer dinsdag en gaan we 
waar mogelijk op gepaste wijze afscheid 
nemen van dit carnaval en toch zeker van 
onze Prins Pierre II, die na 11 jaar Prins te 
zijn geweest het stokje over gaat dragen 
aan een nieuwe Prins. Het plan is om van 
Prins Pierre II afscheid te nemen dmv een 
Drive-by.  Verdere informatie hierover 
volgt nog.
Volg onze socials voor gedetailleerde in-
formatie. Er kunnen altijd zaken verande-
ren of aangepast worden! 
We proberen creatief te blijven en hou-
den de regels scherp in de gaten om er, 
ook in deze tijd, écht wat van te maken! 
We wensen iedereen een mooi online 
carnaval! 
TCV De Schraansers

PROGRAMMA 
TCV DE SCHRAANSERS  
Za’k ut doen of nie! 

Vrijdag 12 februari:  
20.00 uur, aftrap Omroep 
Drimmelen, KPN kanaal 
1476 en ZIGGO kanaal 42
Zaterdag 13 februari: 
20.00 - 22.00 uur, de Za’k 

ut doen of niet’ show op Omroep 
Drimmelen.
Zondag 14 februari: 11.00 uur Bezoe-
ken van de mooist versierde huizen (op 
de fiets); 12.00 uur Loting 1 minuut gratis 
winkelen op Facebook stream (de mooist 
versierde huizen loten mee).
Zondag 14 februari: Prinsenjacht. 
Middels 3 routes (1x lampionnentocht, 
1x grote optocht en 1x kriskras door 
Traaie) gaan we met het hele gezin in 
carnavalskleren op zoek naar de Prins, 
en bij de grootste route kun je zelfs al  
het nieuwe motto vinden voor het vol-
gend seizoen. Meer info via social media 
en Rondom de Toren.
Zondag 14 februari: 19.00 uur 1 mi-
nuut gratis winkelen, zonder publiek! 
Aansluitend uitreiking prijzen van de 
kleurwedstrijd.
Zondag 14 februari: LIVE Online Mu-
ziekBingo, aanvang 20.00 uur op  Omroep 
Drimmelen. Met DJ Jerzy & Prins Pierre.

Gratis Bingokaart door een mail te stu-
ren naar muziekbingo@schraansers.nl. 
Maandag 15 februari: Prins en Veld-
wachter naar Baronie TV tussen 11.00 en 
13.00 uur.
Maandag 15 februari: (onder voorbe-
houd) Kinderbingo t/m 12 jaar, in samen-
werking met de Cour.
Dinsdag 16 februari: Drive bye einde 
carnaval en afscheid van prins Pierre II. 
Zie onze social media kanalen voor meer 
info.
Al deze activiteiten zijn strikt onder 
voorbehoud, afhankelijk van de ontwikke-
lingen rond het Covid-19 virus. Alle ac-
tuele informatie op onze facebookpagina, 
insta en website.

TROTS

Trots op om voor de 11e keer het kleine 
broertje van de Prins te mogen zijn.
Succes en vooral veel plezier deze car-
naval!

SORRY!!!

Za’k ut doen of nie; natuurlijk doen we 
het én natuurlijk doen we ons best om 
niets te vergeten!
Helaas zijn er in onze carnavalskrant 2 
stukjes van 2 fantastische carnavalsver-
enigingen niet geplaatst. 
Geniet in deze Rondom de Toren van 
hetgeen de Dropkes en Agge Mar Leut 
Et te schrijven hebben over ons mooie 
carnaval.

BESTE SCHRAANSERS EN 
SCHRAANSERINNEKES 
                                                                                                                    

Za’k ut doen of nie?
En ja, De Dropkes 
gaon ut echt doen! 
We gaon mee sebit-
tikal.
Dees jaor zal alles dur ut coronavirus 
worden bepaald, maor volgend jaor zal ut 
karrenavalsvirus wir hoogtij vieren. Een 
virus wa goed vur oe is en woar gin vak-
sinatie vur bestaot. Ut zit gewoan in ut 
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bloed vur eeuwig en da mot zo blijven!
In dit digitale jaor gaon we alle activiteiten van de Schraansers 
via de peecee en de aipad volgen. Dit zou, by de wee, oos vierde 
jaor zen in dun optocht van da mooie Traaie. We gaon, zoals 
gezeed, in crisisberaod om vast een schone creatie vur volgend 
jaor te bedenken.  As we dees jaor dan moge mee tellen, zal dus 
2022 oos lustrumjaor zen. 
Allemaol nun leutige digitale carnaval. Hou vol mee zun alle, 
want in 2022 zullen we eens laten zien wat feesten is in da 
mooie Schraansersrijk!  Veul gezondheid en tot 2022.
CV De Dropkes

BESTE SCHRAANSERS EN 
SCHRAANSERINNEKES

Gelukkig hebben we afgelopen 
jaar nog goed carnaval kunnen 
vieren. Ook al was de optocht 
korter, we hebben onze race 
op de kamelen met veel ple-
zier gelopen. Onze kinderen 
hebben ook voor de 1e keer 
meegelopen met de optocht. 
Nou ja gelopen, vooral gezeten, 
gedronken, gegeten, gesnoept en af en toe wat muziek gemaakt. 
Ze hopen nog vele jaren als C.V. De Badraven mee te mogen lo-

pen in de optocht. We hebben 
nu extra lang de tijd om een 
idee te verzinnen voor de kids. 
Ze kijken er nu al naar uit!  
Ook wij gaan weer een mooi 
idee verzinnen voor de eerst-
volgende optocht, misschien 
een keer een zomercarnaval? 
Wij zijn voor! 
Laten we er met zijn allen (bin-
nen de mogelijkheden) toch 

een mooie, gezellige carnaval van maken. Houd vol, voor we het 
weten staan we weer met zijn allen in de polonaise! 
En onthoud, zeker in deze tijd:  AGGE MAR LEUT ET! 
Gezellige groet van C.V.  Agge mar leut et en C.V. De Badraven!

BOER KLAOS;  ZA’K UT DOEN OF NIE 

Wat een feest was het vorig jaar om aan CV De Oelewappers 
de aanmoedigingsprijs uit te mogen reiken! 6 jonge gasten in de 
leeftijd van 11, 12 en 13 jaar gooiden hoge ogen met hun zelf 
gebouwde creatie. Met hun grote shovel maakten zij  ‘ruim boan 
vur d’n leutkaravoan’. 
Ook voor deze gasten was het flink balen dat er dit jaar geen 
optocht komt en dat zij dus niet kunnen bouwen!  Tenminste….. 
tot 2 weken geleden!.....  Want dit jaar maken CV De Oelewap-
pers voor ons Boer Klaos! 
Misschien niet bouwen voor de optocht, maar met het bou-
wen van Boer Klaos laten we straks aan heel Traaie zien dat 
we toch een beetje carnaval vieren! Boer Klaos staat al jaren 
op het Dorpsplein te waken over ons mooie Traaie en is echt 
een symbool voor Traais carnaval. Deze traditie gaat dit jaar dus 
niet verloren en iedereen kan straks genieten van Boer Klaos! 
Hij wordt geplaatst op het Dorpsplein, wanneer, dat houden we 
nog geheim. 
En wat fijn voor Boer Klaos zelf…. we zullen hem dit jaar niet 
verbranden! 
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1. Myrthe Cantineau
2. Anneke Stuijt

3. Toos van Boxsel
4. Elly Bloemendaal
5. Frans Snoeren

6. Iris van der Made
7. Joes Staszek

8. Kees Fennema
9. Anita Dudok

10. Mark van der Zouwen

Heb jij ook mooie of 
leuke foto’s gemaakt?

Mail ze naar 
liesbeth@

rondomdetoren.nl

8
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We vieren carnaval heel anders en laten 
het dit jaar in Traaie niet helemaal stille-
tjes voorbij gaan! ‘Za’k ut doen of nie’ is 
ons motto en we zijn heel blij dat Boer 
Klaos er ook dit jaar bij is.

PRINS PIERRE II

Bedankt voor 10 mooie jaren carnaval.
Het 11e jaar gaan we zeker nog van je ge-
nieten.
C.V.  Uitgeteld.

AANLEG GLASVEZEL

Hoera, aanleg glasvezel in Lage 
Zwaluwe gaat door! In Terheijden 
blijft het nog even spannend. 
Goed nieuws voor de inwoners van Lage 

Zwaluwe. In navolging van het buitenge-
bied en de kleinere kernen in de gemeen-
te Drimmelen, komt er nu ook in Lage 
Zwaluwe glasvezel! Tijdens de glasvezel-
campagne van DELTA Fiber Netwerk zijn 
voldoende aanmeldingen binnengekomen 
om glasvezel aan te leggen in Lage Zwa-
luwe. Naar verwachting start de aanleg in 
het derde kwartaal van 2021. 
In Terheijden zijn er op dit moment nog 
niet voldoende aanmeldingen binnenge-
komen. 
Inzet van ambassadeurs en lokale 
partijen onmisbaar 
Bart Helthuis, projectleider bij DELTA 
Fiber Netwerk: “Tijdens de campagne in 
Lage Zwaluwe is er veel werk verzet om 
ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk 
glasvezel komt. Ambassadeurs en lokale 
verkopers hebben, zelfs in deze corona-
tijd, alles op alles gezet om buurtbewo-
ners te overtuigen van het belang van 
glasvezel. En met succes, want in de laat-
ste week was mede daardoor een mooie 
eindsprint zichtbaar in het aantal aanmel-
dingen. We zijn dan ook erg verheugd dat 
we kunnen melden dat er glasvezel komt 
in Lage Zwaluwe!” 
Nog geen glasvezel voor Terheijden 
In Terheijden is het benodigde aantal aan-
meldingen nog niet behaald. Bart Helthuis: 
“We hebben gemerkt dat er veel animo is 
in Terheijden. Veel inwoners hebben zich 
al aangemeld. Daarom geven wij inwo-
ners die zich nog niet hebben aangemeld 
nog tot 17 februari 2021 de tijd om zich 
alsnog aan te melden zonder extra aan-
sluitkosten. Op die datum bekijken we 
opnieuw of het benodigde percentage is 
behaald. Is dat het geval? Dan wordt er 
ook in Terheijden glasvezel aangelegd.” 
Harry Bakker, wethouder gemeente 
Drimmelen: “Thuiswerken, onderwijs en 
zorgverlening op afstand, ontspanning en 
sociale contacten onderhouden; we mer-
ken in deze tijd meer dan ooit hoe belang-
rijk het is om over hoge datasnelheden te 
beschikken. Het is fantastisch nieuws dat 
na het buitengebied en de kleine kernen 
nu ook in de kern Lage Zwaluwe glasve-
zel aangelegd wordt. Daarmee komt voor 
onze inwoners en bedrijven supersnel 
internet beschikbaar en zijn we goed op 
de toekomst voorbereid. Hopelijk volgt 
Terheijden ook snel!” 
Inwoners worden persoonlijk geïn-
formeerd 
Alle inwoners van Lage Zwaluwe die zich 
tijdens de glasvezelcampagne hebben 
aangemeld, worden persoonlijk geïnfor-
meerd over het goede nieuws. Aanmel-
den in Lage Zwaluwe kan nog kosteloos 
tot 17 februari 2021! Kijk voor meer in-
formatie op gavoorglasvezel.nl.

WIE O WIE?

Wil diegene die woensdag 27 januari 
om ongeveer 10.30 uur onze bruine la-
bradoodle Chef heeft thuisgebracht aub 
contact opnemen met Ria/Willem Lo-
dewikus,  Abtslaan 5 Terheijden, telefoon 
076 5933115 of ria-willemlo@ziggo.nl?
Wij waren heel blij met jouw goeie daad!

VRIJWILLIGERSWERK

Op www.vrijwilligerswerkdrimmelen.nl 
vind je alle actuele vacatures. Voor organi-
saties: hier kun je zelf vacatures voor vrij-
willigers plaatsen. Voor vrijwilligers: hier 
kun je zoeken naar mogelijkheden. 
Wil je meer weten of een gesprek: laat 
het weten. Email: vip@swodrimmelen.nl 
en telefoon: 0162 451894. 

Vacatures voor vrijwilligers
Rectificatie: Vrijwilliger Huiskamer 
d’n Hartel
Hou je van gezelligheid, vind je het leuk 
om met mensen om te gaan en wil je 
meehelpen om met een groepje mensen 
een fijne sfeer te maken? En vind je het 
misschien ook nog fijn om te koken of 
om creatief bezig te zijn?
In de Huiskamer van Surplus ben je dan 
heel erg welkom. Hier komen mensen 
elke dag tussen 10.00 en 16.00 uur om 

OPROEPEN

ZAKELIJK NIEUWS
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anderen te ontmoeten, een kopje koffie te drinken, een spelletje 
te doen of een van de activiteiten die aangeboden worden. Als 
vrijwlliger help je mee met koffie schenken, koken, of een cre-
atief groepje begeleiden.  Als je zelf ideeën hebt, kan dat bijna 
altijd. 
In de Huiskamer is iedereen welkom. Voor een hele dag (€ 10,-), 
voor de lunch (€ 7,50) of voor een deel van de dag. Men kan 
er komen voor een kopje koffie (€ 1,-) of meedoen met acti-
viteiten.
Organiseren activiteiten voor jonge mantelzorgers
Ben je goed met organiseren en wil je deze talenten ook inzet-
ten voor jonge mantelzorgers?
Met een werkgroepje ben je aan de slag om de activiteiten voor 
de Dag van de Jonge Mantelzorger te bedenken, te organiseren, 
voor te bereiden en te helpen op de dag zelf.  Wanneer een deel 
van deze werkzaamheden je aanspreekt, ben je welkom.
Evenementencoördinator Omroep Drimmelen
Houd je van evenementen en ben je goed in coördineren en 
aansturen? De evenementencoördinator zorgt voor een ge-
stroomlijnde organisatie bij evenementen waarbij Omroep 
Drimmelen aanwezig is. De coördinator zorgt voor een draai-
boek en dat alle afdelingen betrokken worden. Je zit overleggen 
voor en zorgt voor verbinding binnen de afdelingen en met ex-
terne partijen.

HARMONIE O.V.U. CONCOURS EN 
MUZIEKFEEST

Eerst nog een vermeldenswaardige gebeurtenis uit de krant van 
3 augustus 1927.  “Zondag werd te Wagenberg de Vijfde Pa-
tronatendag in de Kring Oosterhout gehouden. Circa 13.00 uur 
arriveerden met autobussen en rijtuigen de deelnemende pa-
tronaten waarna onder begeleiding der fanfare Onze Vrije Uren 
een wandeling werd gemaakt door het dorp.”

De al eerder genoemde muzikanten Janus  Verhaard en meester 
Waelput werden naar aanleiding van een solistenconcours in 
Rotterdam op 8 september 1929 in de krant “kranige musici” 
genoemd. Ze behaalden weer een 2e en een 1e prijs. Daarbij 
werd vermeld: “Genoemde heeren zijn lid der Fanfare O.V.U. te 
Wagenberg, welke vereeniging op 13, 19 en 20 October a.s. 
een groot solisten-concours geeft.”
Dit GROOT NATIONAAL CONCOURS TE WAGENBERG, 
dat werd gehouden in het Patronaat, trok heel veel belang-
stelling. De deelnemers kwamen niet alleen uit de omliggende 
plaatsen, maar ook van verder weg zoals o.a. IJsselmonde, Rot-
terdam, Spijkenisse en St. Michielsgestel. In zeker 20 kranten 

EN  TOEN GEBEURDE...
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werd het concours aangekondigd en ver-
slag over gedaan. Als bijzonderheid bleek 
Prins Hendrik een prijs beschikbaar te 
hebben gesteld. Een vijftal Terheijdena-
ren viel in de prijzen. Dat waren: Harrie 
Dijkers, Anton Krijnen, Frie Rijsberg (zal 
wel Rasenberg zijn), Fr. Lodewikus en Joh. 
Rasenberg.

Samen met Terheijden was in augustus 
1929 opgetreden in Lage Zwaluwe bij 
de BONDSMUZIEKFEESTEN. Op het 
feestterrein daar stond een kleine kermis. 
In de zomer van 1933 was het Bonds-
muziekfeest in Langeweg. De organisatie 
hiervan was in handen van de R.K. Dio-
cesane Bond voor Harmonie en Fanfare 
gezelschappen Breda. Ieder jaar was er 
weer een andere fanfare of harmonie 
aan de beurt om dit te organiseren. Rond 
zo’n concours werd dan een “Vlaamse 
kermis” gehouden. Enkele attracties wer-
den door de fanfare zelf ingericht zoals 
de schiettent en het rad van avontuur.  
Nog tot in de tachtiger jaren is de tra-
ditie blijven bestaan dat harmonieën of 
fanfares de kermissen uit de buurtdorpen 
georganiseerd bezochten en vaak na een 
rondwandeling een concert gaven in een 
door de fanfare zelf gebouwde tent of ki-
osk. Met dank aan John van Opdorp. 

In mei 1937, tijdens het weekend van 
Hemelvaart, vond dit muzikale gebeuren 
op Wagenberg plaats, ook met een 
kermis. Dit “muziekfeest” werd bekend-
gemaakt in de krant en daarna kwam er 
een uitgebreid verslag van deze mooie 
gebeurtenis. Mede door het mooie weer 
was het een grandioos succes.
Johan van  der Made

INSPIRATIEAVOND 
Thema: kracht

Via livestream te 
volgen op woens-
dag 10 februa-
ri van 19.30 tot 
20.30 uur vanuit 
het Witte Kerk-
je, een presen-

tatie door Edwin  Vonk met als thema 
‘KRACHT’.
Over kracht, positieve energie, hoe je in 
jouw ‘zijn’ kunt komen om vervolgens 
een wereld te creëren die bij jou past. 
Over wensen, verlangens, dromen. Maar 
ook over verwarringen en bezwaren en 
hoe je die kunt overwinnen. Een positieve, 
energieke lezing voor kracht en inspiratie. 
Juist nu!
De presentatie is te volgen via onder-
staande link. Mocht je niet kunnen dan is 
alles naderhand terug te zien via dezelf-
de link: https://kerkdienstgemist.nl/stati-
ons/2282-Witte-Kerkje-Terheijden. 
Ik hoop op je aanwezigheid en wens je 
alvast een mooie avond.
Een hartelijke groet, Edwin  Vonk

DATUM CONCERT 
SAXOFOON + HARP 
VERPLAATST

Wij gaan mee in 
de stroom van ver-
anderingen in ons 
‘corona-leven’ en 
de daarmee samen-
hangende onvoor-
spelbare (soms 
onvoorste lbare) 
maatregelen. Daar-
door is op 28 fe-
bruari in het Witte Kerkje van Terheijden 
niet het door ons aangekondigde concert 
te horen.
Maar, we hebben geluk, de musici blijven 
flexibel.  We hebben al een nieuwe datum: 
16 mei 2021, 15.30 uur.
De data op een rijtje:

Toegang  voor abonnementhouders op: 
14 maart 2021, om 15.30 uur: Elisabeth 
Schijns - Cello-suites van Bach.
25 april 2021, om 14.00 of 16.00 uur (de 
tijd staat op je abonnementskaart aange-
geven): Olga Vocal Ensemble - vocaal man-
nenkwintet.
16 mei 2021, om 15.30 uur: Els van der 
Weij - saxofoon en Sophie van Dijk - harp.

13 juni 2021, om 14.00 of 16.00 uur (de 
tijd staat op je abonnementskaart aange-
geven): Leids Barok Ensemble LBE, met de 
solocellist Fred Edele.
Toegang met  ‘twee-concertenkaart’ op:
25 april 2021, om 14.00 of 16.00 uur 
(de tijd staat op je ‘twee-concerten-kaart’ 
aangegeven): Olga Vocal Ensemble - vo-
caal mannenkwintet.
13 juni 2021, om 14.00 of 16.00 uur (de 
tijd staat op je ‘twee-concerten-kaart’ 
aangegeven): Leids Barok Ensemble LBE, 
met de solocellist Fred Edele.
Twee-concerten-kaarten 
Er is nog een aantal ‘twee-concertenkaar-
ten’ à € 20,- beschikbaar voor
- het Olga Vocal Ensemble (25 april)
- het Leids Barok Ensemble (13 juni).

Losse plaatsen
Losse plaatsen à € 12,- kunnen alleen ge-
reserveerd worden als er naast de abon-
nementen nog plaatsen beschikbaar zijn 
of komen. Een wachtlijst wordt aangelegd.
Reserveren en meer informatie bij 
de Stg. Theeconcerten Witte Kerkje Ter-
heijden via e-mail: theeconcerten.witte-
kerkje@ziggo.nl   of de website:  https://
ConcertenWitteKerkje.com  // Concer-
tenWitteKerkje.com/contact
Telefoon: 076-593 1177 (Agaath), 076-
593 4434 (Babs)
Wij houden veel zin in deze prachtige 
concerten en nu maar hopen dat alles 
door kan gaan, zoals gepland.
Blijf gezond en houd er samen met 
ons de moed in!

UITGAAN
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LOSLOPENDE HONDEN

Vanochtend was ik heerlijk een rondje aan het rennen rond ons 
mooie dorp. Normaliter doe ik dat in clubverband in het bos, 
maar in de huidige situatie kan dat dus niet.
Aangezien ik als vrouw alleen loop verkies ik een rondje door 
en rondom de bebouwing van ons mooie dorp boven een rond-
je door de polder. Daarbij geniet ik elke keer weer van het stuk 
rondom de Schans, langs de haven en langs het wandelpad van 
de Mark.
Ik kom regelmatig hondenbezitters tegen en de meesten daar-
van houden gelukkig rekening met anderen die hetzelfde pad 
gebruiken en hebben hun hond aangelijnd of roepen deze even 
bij zich.  Aan het veel gehoorde “hij doet niets” heb je niets want 
je kent de hond en zijn gedrag niet.

Vanochtend liep ik dus langs de Mark. Daar stonden 2 dames 
te kletsen. 1 hond aangelijnd, 2 andere honden liepen los. Zo-
als altijd wanneer ik een (loslopende) hond tegenkom was ik al 
overgegaan op wandelen. Een van de honden kwam mijn kant op 
en bleef op het pad stilstaan op ruime afstand van zijn baasje. Hij 
gaf de indruk dat hij mij opwachtte. Ik stond stil en riep een paar 
keer naar de eigenaresse of ze alsjeblieft de hond terug wilde 
roepen. Dat was ze niet van plan, ze gebaarde dat ik maar terug 
moest lopen en omlopen langs de straat achter de Mark…. Hoe 
dat?.... het wandelpad is toch voor iedereen? … nee dat vond ze 
niet want honden mogen daar los lopen…. Dat is een feit, maar 
dat betekent niet dat dit pad alleen voor hondenbezitters is!
Na diverse verzoeken werd de hond uiteindelijk teruggeroepen 
en een tuin mee in genomen. Ik kon mijn pad vervolgen. De 
andere dame kwam mij tegemoet en plaatste nog de opmerking 
dat ik daar niet moest rennen maar wandelen…. tja, dat deed ik 
dus al zodra ik de loslopende honden zag.
Ik verbaas me enorm over deze asociale gedachtegang:  “Hon-
den mogen langs dit pad los lopen dus ik hoef die niet aan te lij-
nen, ieder ander die niet in aanraking wil komen met mijn hond 
moet maar een andere weg kiezen”. 
Lieve mensen, laten we gewoon iedereen zijn pleziertje gun-
nen, zijn sportieve uitlaatklep, een wandeling met de hond. Maar 
houd daarbij gewoon rekening met elkaar en bedenk hoe klein 
de moeite is om een ander tegemoet te komen. In dit geval: roep 
je hond 10 seconden terug….
Laten we elkaar gunnen dat we allemaal op onze eigen manier 
kunnen genieten van de mooie plekjes van  Terheijden. 

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Vanaf 12 februari 19.00 uur staat Omroep 
Drimmelen maar liefst 5 dagen helemaal 
in het teken van carnaval in coronatijd. 
Hou onze Facebookpagina in de gaten om 

het definitieve programma te bekijken.
Ge kekt meej dun carnaval toch ok noar Omroep Drim-
melen?

Omroep Drimmelen brengt in samenwerking met de carnavals-
verenigingen uit
- De May
- Rijk de Biesboschrakkers
- Erpelrooierslaand
- Berenland
- Het Schraansersrijk
een vijfdaagse carna-
valsuitzending met 
veel variatie voor 
jong en oud. Met 
beelden uit het ver-
leden, maar ook met 
live uitzendingen.  
Van prachtige shows 
door carnavalsver-
enigingen tot een 
quiz, muziek en nog 
heel veel meer. 
Er wordt met man en 
macht gewerkt aan de realisatie van dit 5-daagse spektakelstuk. 
Bij het ter perse gaan van dit bericht was nog niet het totale 
programma bekend. Hou daarom vooral onze Facebook-
pagina in de gaten, want daar komt u te weten hoe het pro-
gramma er in die 5 dagen uit komt te zien. Ook in het Carillon 

LEZERS IN DE PEN VAN  ALLES  WAT
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zal het programma bekend worden ge-
maakt.
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 be-
luisteren via de kabel op 92.9 FM, het 
Ziggo radiokanaal 917 / KPN, XS4ALL 
en Telfort kanaal 1176 / Telfort, Edutel, Fi-
ber.nl en Stipte kanaal 3180 , in de ether 
op 106.9 FM en natuurlijk ook online via 
de livestream. Volg ons ook op de web-
site www.omroepdrimmelen.nl  en op 
social media. 

“EEN VROUW ZONDER 
MAN IS ALS EEN  VIS 
ZONDER FIETS…”
Rebellerende vrouwen: nieuwe 
website over 2e feministische golf 
in Brabant

Velen zullen zich de ludieke en medi-
agenieke actie ‘Baas in eigen buik’ nog 
herinneren waarmee de feministische 
actiegroep Dolle Mina ruim vijftig jaar ge-
leden Nederland op zijn kop zette. Of de 
openbare urinoirs die ze met roze linten 
hadden dichtgebonden. Ook in Brabant 
voelden vrouwen zich aangesproken en 
richtten afdelingen van Dolle Mina op, 

waar talrijke belangrijke initiatieven uit 
voortvloeiden. Daarmee probeerden zij 
aandacht te vragen voor de rechten van 
de vrouw en hun positie te verbeteren. 
Samen met Brabantse feministen die aan 
de wieg hebben gestaan van de tweede 
feministisch golf in Brabant (1970-1990), 
heeft het BHIC de themawebsite ‘Rebel-
lerende vrouwen’ gemaakt.  
“Dolle Mina was het eerste initiatief dat 
de tweede feministische golf landelijke be-
kendheid gaf. De ludieke acties van deze 
beweging zorgden voor veel aandacht 
in de pers”, schrijft Nel Willekens, Dolle 
Mina van het eerste uur. Deze acties had-
den te maken met de onderwerpen die 
aan de orde werden gesteld. Had de eer-
ste feministische golf geleid tot stemrecht 
voor vrouwen, recht op betaald werk en 
onderwijs, dankzij de feministen van de ja-
ren zestig en zeventig werd abortus gele-
galiseerd, kwam de anticonceptiepil in het 
ziekenfonds en kwam er kinderopvang. 
Van Aktie! naar Bewustwording  
Na enkele jaren verschoof binnen deze 
nieuwe feministische beweging het accent 
van ludieke acties naar de bewustwording 
van vrouwen. In verschillende Brabantse 
plaatsen werden vrouwenpraatgroepen 
georganiseerd. “Een verademing. Het idee 
dat je als vrouw over jezelf mocht praten, 
dat je mocht zeggen wat je mooi vond 
aan jezelf, en wat lelijk. Dat was helemaal 

nieuw. En ongehoord”, schrijft iemand op 
de site. 
Een logisch vervolg hierop was de oprich-
ting van vrouwenhuizen, zoals in Eindho-
ven in 1975. In datzelfde jaar ontstond 
‘Brood en Rozen’ in Den Bosch, waar ze 
praatgroepen en vormingscursussen op-
startten en een vrouwentrefcentrum or-
ganiseerden. In Eindhoven ging het ‘Vrou-
wenkruidt’ van start met cursussen ‘Hoe 
zeg je wat je denkt’, eerst op stedelijk en 
later op wijkniveau. In Den Bosch ging 
dat precies andersom. Daarnaast bleef er 
echter sprake van activiteiten voor vrou-
wen in de wijken, zij het dat die nu wer-
den aangeboden door het welzijnswerk, 
zoals het vrouwenwerk in Den Bosch 
Oost. “Deze cursussen waren vooral ge-
richt op bewustwording, vergroting van 
het zelfvertrouwen en maatschappelijk 
inzicht: cursussen maatschappelijke en 
politieke vorming werden opgezet en 
ook een lees- en schrijfcursus die later 
overging in een spontaan Open School 
project. Ook wonnen vanaf 1976 de zo-
geheten FORT-groepen (Feministische 
Oefengroepen Radicale Therapie) snel 
aan populariteit”, vertelt Anita Koster.  
En er gebeurde meer. Vrouwen ontdek-
ten hun lichaam en elkaar. Er ontstonden 
zelfhulpgroepen op het gebied van gy-
naecologie, eetverslaving en medicijnge-
bruik, Vrouwen in de overgang (VIDO), 
DES-dochters en Vrouwen tegen sek-
sueel geweld. In Eindhoven opende een 
Blijf-van-mijn-lijfhuis. Vrouwen leerden 
van elkaar te houden, wat soms leidde tot 
seksuele relaties. Op vrouwenfeesten was 
het stampvol. Er kwamen vrouwenbands, 
vrouwenkoren, vrouwensportscholen, 
vrouwenboekhandels, vrouwenkranten 
en vrouwendrukkerijen. 

Vrouwenradio Den Bosch
“In die tijd, rond 1980, zagen wij het be-
lang in van eigen media om onze bood-
schap te verkondigen”, vertelt Wilma 
Geurtjens een van de oprichters van de 
Vrouwenradio Den Bosch. “We hadden 
al de Vrouwenkrant Rosa, een Vrouwen-
drukkerij ‘De Doordrukster’ en nu dus 
ook de Vrouwenradio Den Bosch.” Elke 
vrijdagochtend zonden ze uit. Op de site 
kun je verschillende illegale uitzendingen 

vervolg op pagina 17
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hiervan terugluisteren, waaronder ‘Pot-
tenprogramma’, ‘Pornoshop gekraakt’, 
‘Ontruiming van het vrouwenhuis’ en nog 
meer. 
Het nieuwe feminisme 
Na de tweede feministische beweging 
leek het feminisme voltooid, de strijd ge-
streden. Maar een nieuwe generatie van 
jonge feministen staat nog altijd op de 
barricaden, ook in Brabant. Zij voeren on-
der meer actie voor de rechten van alle 
vrouwen, of die nu hetero zijn, homo of in 
een mannenlichaam geboren, en verbin-
den deze strijd met die tegen racisme en 
voor een beter klimaatbeleid. Ze kijken 
naar inclusie en diversiteit en naar een 
betere verdeling van zorg voor kinderen 
én ouders. 
Rebellerende vrouwen
Het BHIC bedankt in het bijzonder de 
kerngroep van feministen die een sleutel-
rol hebben vervuld in de totstandkoming 
van de website ‘Rebellerende vrouwen’: 
Joke van der Beek, Anita Koster, Mariet 
Paes, José van der Wardt en Nel Wille-
kens. Samen met deze vrouwen uit Den 
Bosch is het BHIC op zoek gegaan naar 
aanknopingspunten in de rest van Bra-
bant. Dat is zeker niet uitputtend gebeurd 
en we zijn dan ook erg benieuwd naar alle 
Brabanders die herinneringen hebben, 
deelgenomen hebben of bijgedragen heb-
ben aan de vrouwenbeweging. Reageer 
op de verhalen, vertel over jouw eigen 
ervaringen en vul de site aan. Je kunt rea-
geren via het forum op de site of (bijv. als 
je foto’s wilt sturen) via info@bhic.nl.  
Bezoek ‘Rebellerende vrouwen’ via www.
bhic.nl/rebellerende-vrouwen.
Foto’s:  Wilma Geurtjens

KLOVENIERSGILDE

Zo zittend achter de com-
puter om het vorig jaar te 
overdenken, komt alleen 
het woord gemis naar 
boven. Gemis van onze 
gezelligheid in onze gilde-
kamer, gemis van de voor-

genomen gildedag, gemis van de gezonde 
spanning bij het wipvogel-schieten en 
vooral het gemis aan nieuws om u te mel-
den. Natuurlijk hebben we allemaal din-
gen moeten missen in 2020, grote maar 
ook kleine dingen. Elkaar tegenkomen en 
kunnen zeggen: “Kom gerust eens langs”. 
Maar ook het plannen van grote of kleine 
evenementen stond stil. Geen tiendaagse 
onder elkaar verschieten, geen koning- en 
koninginschieten. Geen boom-sluiten. 
Maar dat was 2020. Niet te lang bij stil 
blijven staan, het was een gemist jaar. 
Natuurlijk verwachten wij weer snel de 

draad op te pakken in onze gildekamer, 
die weer strak in de lak staat. We hebben 
natuurlijk niet stil gezeten. Maar ook iets 
simpels, maar oh zo belangrijk, ons terras 
is aangepakt. Een vrijwilliger heeft eigen-
handig al het onkruid tussen de tegels en 
stenen uitgehaald en daarvoor zijn we 
ook dankbaar. 

Het gilde heeft niet stilgezeten de afgelo-
pen maanden. Zo is er een commissie in 
het leven geroepen om niet alleen de gil-
dekamer van een nieuwe laklaag te voor-
zien, ook onze website is onderhanden 
genomen. Na jaren van tomeloze inzet 
van Peter van Oosterhout is een jonge 
ploeg bezig om de informatievoorziening 
naar u toe, als lezer, op peil te houden. 
Verwacht wordt dat u ons in het komen-
de half jaar kunt bezoeken op www.klo-
veniersgilde.nl.  Daar vindt u alle relevan-
te informatie van ons gilde terug. Ook op 
Facebook kunt u ons vinden. Natuurlijk, 
zodra we weer bijeen mogen komen in 
de gildekamer, bent u daar ook van harte 
welkom om kennis te komen maken met 
het kloveniersgilde.
We hopen zo snel mogelijk weer door 
het dorp te mogen gaan met vliegend 
vaan, gestoken bazuinen en roerende 
trommen en dan, tegen alle exercitiere-
gels in, gewoon weer naar alle toeschou-
wers te zwaaien.
Ik kan persoonlijk zeggen:  ik heb er weer 
zin in. Het wachten is op groen licht.
Met vriendelijke groet, namens het klo-
veniersgilde, Michel Brocks.

GRATIS BOEKEN  VOOR OP 
UW  TABLET OF E-READER

Jan van Vliet heeft zo’n twaalf jaar als 
freelance verslaggever gewerkt voor BN/
DeStem en schreef over nieuws, gebeur-
tenissen en tekende ook verhalen op. Een 
50-tal van die verhalen heeft hij gebun-
deld in twee boekjes van elk 144 pagina’s 
met de titels ’25 korte verhalen door Jan 

van Vliet’ en ‘Weer 25 korte verhalen 
door Jan van Vliet’. 
De boekjes zijn opgemaakt in PDF om 
te lezen op een tablet / iPad, smartpho-
ne / iPhone alsook op een e-reader en 
zijn gratis verkrijgbaar. Een e-mailtje naar: 
aanjanvv@ziggo.nl  met de vraag om toe-
zending van beide of één der boekjes is 
voldoende. U kunt ook eerst kennisma-
ken met een aantal van die verhalen op 
de website van het Brabants Historisch 
Informatie Centrum via www.janvanvliet.
nl. U kunt de boekjes, als een drukwerk/ 
pocketuitgave, ook tegen kostprijs aan-
schaffen via www.boekenbestellen.nl. In 
het zoekveld dan Jan van Vliet typen.

PVDA DRIMMELEN WIL 
FIETS- EN VOETPADEN 
AANPAKKEN

Uit de jaarlijks ge-
houden burger-en-
quête blijkt dat 
de inwoners zeer 
slecht te spreken 
zijn over de kwa-
liteit van de trot-
toirs. Dit wil de 

fractie van PvdA Drimmelen aanpakken. 
PvdA Drimmelen heeft voorgesteld om 
na aftrek van de kosten voor de wegen, 
het overgebleven budget te besteden 
aan het verbeteren van de kwaliteit voor 
voet- en fietspaden.
Inwoners zijn het minst tevreden 
met onderhoud aan voetpaden
Afgelopen najaar vroeg PvdA Drimmelen 
via haar facebookpagina naar uw ervarin-
gen over het onderhoud aan voetpaden. 
De reacties stroomden binnen. Uit de ge-
houden burgerenquête blijkt slechts 31% 
van de inwoners tevreden met de trot-
toirs. Bij het nieuw beleidsplan Wegenon-
derhoud is het tijd voor nieuwe keuzes. 
Bij de raadsvergadering van donderdag-
avond 28 januari vroeg Hanneke de Bruij-
ne (fractievoorzitter PvdA Drimmelen) 
om extra geld voor het onderhoud van 
de voetpaden. 
(Nog) onvoldoende budget
Onderhoud aan wegen gaat volgens een 
systematiek, waarbij de kwaliteit van de 
verharding jaarlijks geïnspecteerd wordt. 
Er wordt een kwaliteitsniveau afgespro-
ken en het werk wordt ingepland. Voor 
voet- en fietspaden wil PvdA Drimme-
len naar een hogere kwaliteit, zodat de 
stoepen en fietspaden veilig en toeganke-
lijk zijn. Daarom heeft PvdA Drimmelen 
voorgesteld om, na aftrek van de kosten 
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voor de wegen, het overgeble-
ven budget te besteden aan het 
verbeteren van de kwaliteit 
voor voet- en fietspaden. Dit 
voorstel kon (nog) niet op een 
meerderheid in de gemeente-
raad rekenen. Het college komt 
bij de bespreking van de voor-
jaarsnota terug met verdere 
uitwerking van de benodigde 
financiën in het beleidsplan 
“Wegen”. Bij de bespreking 
van de voorjaarsnota zal PvdA 
Drimmelen nogmaals vragen 
het overschot in te zetten voor 
verbeteren  van het onderhoud aan voet- en fietspaden. Hope-
lijk kan het voorstel dan wel op een raadsmeerderheid rekenen.
Denk en doe met ons mee!
Wil jij je idealen omzetten in daden? En vind je het belangrijk 
om je te laten horen? Dat kan! Doe met ons mee en maak 
het verschil! Neem contact met ons op via onze website www.
pvdadrimmelen.nl, facebookpagina of stuur een e-mail naar pv-
dadrimmelen@ziggo.nl.
PvdA Drimmelen

EEN MOOI  EN GEZOND DRIMMELEN 
MAKEN  WE  SAMEN!

Dat is de naam van het coalitieakkoord 2018-2022. En op don-
derdag 28 januari j.l. werd dat zeker waar gemaakt.
In navolging van de coalitiepartijen werd door de meerderheid 
van de oppositiepartijen akkoord gegeven om te starten met de 
ontwikkeling van het Sociaal-cultureel dorpshart Made en niet 
te gaan vertragen vanwege Covid-19, want vertraging is achter-
uitgang en wordt op den duur alleen maar kostbaarder.
Door gezamenlijk een dergelijk besluit te nemen ontstaat een 
vorm van verbroedering.
Politiek en carnaval
Door verbroedering kun je niet 
alleen in de politiek belangrijke 
stappen zetten en doelen be-
reiken, dit geldt zeker ook voor 
het organiseren van carnaval. 
Dit jaar hebben alle stichtingen 
en verenigingen uit onze dorps-
kernen van Berenland, Bies-
boschrakkersrijk, Erpelrooi-
ers-laand, ’t Schraansersrijk en 
de May de carnavalskoppen bij 
elkaar gestoken om toch tijdens 
carnaval 2021 een alternatief te 
organiseren, en dat is gelukt!  
Van vrijdag 12 t/m dinsdag 16 
februari hebben zij gezamen-
lijk een carnavalsprogramma gemaakt dat uitgezonden wordt 
door Omroep Drimmelen. Carnavalspetje af met een groots 
Aláááááááf voor de organisatoren. Laten we met een drankje 
en een hapje genieten van het alternatief carnavalsprogramma 
dat ons geboden wordt.
Wat de Lijst Harry Bakker betreft mag de gemeente via subsi-
dies best een extra duit in het carnavalszakje doen, want de be-
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sparingen zijn groot omdat de diverse optochten niet doorgaan. 
Veiligheid
Vanwege de veiligheid in de omgeving van de zebrapaden in de 
Godfried Schalckenstraat te Made hebben de bewoners en om-
wonenden contact gezocht met leden van de Lijst Harry Bakker. 
Wij hebben uiteraard een luisterend oor en actie ondernomen 
door een motie in te dienen om de 30 km zone niet te laten 
beginnen vanaf de Parklaan richting centrum, maar na de roton-
de Crullaan, zodat de bushaltes en de zebrapaden in een 30 km 
zone zouden komen. Helaas was er geen steun vanuit de raad 
en is de motie niet aangenomen.
De Lijst Harry Bakker zal het initiatief nemen om samen met 
de coalitiegenoten een plan op te stellen om in alle dorpen de 
verkeersveiligheid te vergroten.
Lijst Harry Bakker wenst u een gezond en leuk alterna-
tief carnaval 2021!
Ton de Bok, raadslid/fractiesecretaris; fractie@lijstharrybakker.nl

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

Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 13 februari 19.00 uur: Eucharistieviering.  Voor-
ganger: pastoor M. Lindeijer. Orgel: dhr. J. van Opdorp. Zang: dhr. 
H.  Vergouwen.
Woensdag 17 februari 19.00 uur: Aswoensdag. Viering in 
H. Antonius Abt kerk.  Voorganger: pastoor M. Lindeijer. Orgel: 
dhr. J. Horbach.  
Zaterdag 20 februari 19.00 uur:  Eucharistieviering. 1e 
weekend 40-dagentijd. Voorganger: kapelaan L. Ballester. Or-
gel: dhr. J. Horbach. Zang: dhr. H.  Vergouwen.
Actie Kerkbalans 2021 
Geef vandaag voor de kerk van morgen.
Ook dit jaar hebt u weer bericht ontvangen i.v.m. de jaarlijk-
se Actie Kerkbalans. Wij vragen u om uw bijdrage voor het in 
stand houden van het parochiewerk in onze Vijf Heiligen Paro-
chie.  Voor 2021 is het richtbedrag vastgesteld op € 132,-. Maar 
wij zijn blij met elk bedrag. U kunt de financiële cijfers terugvin-
den op onze website www.naardekerk.nl. Het rekeningnummer 
is NL06RABO0150601468 o.v.v.. Vijf Heiligen Parochie, Actie 
Kerkbalans 2021  Terheijden. Wij danken u voor uw bijdrage.
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/
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 viering 
bij gezondheidsklachten. Geef elkaar geen hand. Indien er com-
munie 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.

KERKEN
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ZO ZIET STEMMEN IN DRIMMELEN ER IN 
2021 UIT

In maart 2021 staat de verkiezing van de 
Tweede Kamer gepland, maar net als vele 
andere activiteiten zal ook dat dit jaar an-
ders verlopen dan voorgaande verkiezin-
gen. Door het coronavirus zijn er namelijk 
extra maatregelen nodig, zo ook in de ge-
meente Drimmelen. Om die reden heeft 
de gemeente de belangrijkste wijzigingen 

voor haar kiezers op een rijtje gezet.
Burgemeester Gert de Kok: “Het coronavirus brengt voor de 
Tweede Kamerverkiezing in 2021 extra uitdagingen met zich 
mee, maar met de nodige aanpassingen en maatregelen zorgen 
we er voor dat ook het stemmen dit jaar zo veilig mogelijk kan 
verlopen voor alle kiezers in onze gemeente. Het is een demo-
cratisch voorrecht dat we mogen stemmen en ik ben blij dat 
we dat op deze manier ook nu kunnen borgen. Daarnaast hoop 
ik dat onze inwoners ook dit jaar daadwerkelijk gebruik maken 
van hun stemrecht, want: elke stem telt!”
Stemmen in coronatijd
Om de Tweede Kamerverkiezing in 2021 zo veilig mogelijk te 
laten verlopen, is de gemeente al enige tijd druk met voorbe-
reidingen om de stembureaus en het stemmen ‘coronaproof’ te 
maken. Een combinatie van maatregelen draagt hieraan bij.
Gezondheidscheck
Kiezers moeten voor het stemmen zelf nagaan of ze klachten 
hebben die kunnen wijzen op corona. Mensen met klachten of 
die om andere redenen in thuisquarantaine zitten, moeten thuis-
blijven en mogen niet naar het stembureau komen. Zij kunnen 
dan iemand anders machtigen om voor ze te stemmen. Infor-
matie over het machtigen van iemand anders is te vinden op de 
stempas en op de website van de gemeente (www.drimmelen.
nl/machtigingen).
Stembureaus
De stembureaus zijn dit jaar onderzocht op geschiktheid in het 
kader van de coronamaatregelen. Daardoor bevat de lijst met 
stembureaus een aantal wijzigingen ten opzichte van voorgaan-
de verkiezingen. Op www.drimmelen.nl/stembureaus-entoegan-
kelijkheid is het actuele overzicht van de stembureaus per dorp 
te vinden.
Briefstemmen voor kiezers vanaf 70 jaar
Kiezers van 70 jaar en ouder 
krijgen de mogelijkheid om per 
brief te stemmen. Zij hoeven 
dan niet naar het stembureau 
te komen of een andere kiezer 
een volmacht te geven. Deze 
kiezers kunnen de briefstem af-
geven op het gemeentehuis of 
per post versturen naar de gemeente. Voor deze kiezers volgt 
er nog een gerichte voorlichtingscampagne met verdere infor-
matie.
Vervroegd stemmen voor mensen in de risicogroep
Mensen die tot de coronarisicogroep behoren krijgen op maan-
dag 15 en dinsdag 16 maart 2021 gelegenheid om bij een drietal 
stembureaus in de gemeente vervroegd te stemmen. Het ver-
vroegd stemmen geeft deze kiezers de mogelijkheid om hun 
stem eerder uit te brengen, naast de mogelijkheid om op de 
verkiezingsdag te stemmen of het geven van een volmacht. In 
Made kan dit bij het gemeentehuis (Park 1), in Terheijden bij het 

GEMEENTE

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden   06-51996129  
info@harmonieterheijden.nl 
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Witte Kerkje (Hoofdstraat 1) en in Lage Zwaluwe bij Brasserie 
’t Appeltje (Plantsoen 3). Maar let op: dit is dus enkel voor men-
sen die tot de risicogroep behoren, bijvoorbeeld qua leeftijd of 
in verband met een kwetsbare gezondheid.
Diverse maatregelen bij de stembureaus zelf
Op het stembureau krijgt iedereen een eigen potlood om mee 
te stemmen, bij binnenkomst moeten de handen gedesinfec-
teerd worden, iedereen moet onderling 1,5 m afstand houden, 
het dragen van een mondkapje is verplicht en er wordt regel-
matig ontsmet.
Toegankelijkheid
Naast het feit dat de stembureaus onderzocht zijn op geschikt-
heid in het kader van corona, is ook de toegankelijkheid in dat 
onderzoek meegenomen. De gemeente Drimmelen streeft er 
namelijk naar dat alle stembureaus toegankelijk zijn voor kiezers 

met een lichamelijke beperking. Dit betekent dat de stembu-
reaus voor bijvoorbeeld kiezers in een rolstoel goed bereikbaar 
zijn. En dat deze kiezers binnen in het stembureau de mogelijk-
heid hebben zelfstandig te stemmen. Bijna alle stembureaus van 
deze verkiezing zijn goed toegankelijk.
Op www.drimmelen.nl/stembureaus-en-toegankelijkheid staat 
een overzicht van de toegankelijke stembureaus en verdere in-
formatie over toegankelijkheid tijdens de verkiezing in het alge-
meen voor mensen met een beperking.
Meer weten? 
Op de websites www.drimmelen.nl/verkiezingen en www.kies-
raad.nl is alle actuele informatie voor kiezers in de gemeente 
Drimmelen te vinden.

DRIMMELEN ZOEKT BIJZONDERE 
INWONERS VOOR EEN LINTJE

‘’Veel mensen denken dat een lintje een on-
derscheiding is van hogerhand, maar het is 
juist een blijk van waardering uit je directe 
omgeving, bijvoorbeeld van iemand uit je 
vereniging of club,’’ vertelt burgemeester 
Gert de Kok. Tot 1 juli 2021 kunnen inwo-
ners van Drimmelen voorgedragen worden 
voor de lintjesregen van 2022.
Ieder jaar is er de zogenaamde lintjesregen. Een lintje is een 
koninklijke onderscheiding voor iemand die bijzonder verdien-
stelijk is geweest voor de samenleving. Iemand die zich bijvoor-
beeld al jarenlang inzet voor een sportclub of een vereniging 
binnen de gemeente.
Mensen uit de gemeente Drimmelen kunnen de komende maan-
den deze bijzondere inwoners voordragen voor de lintjesregen 
van volgend jaar.
Wanneer indienen?
Iemand voordragen voor de uitreiking op Koningsdag (lintjesre-
gen) kan tot uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het jaar van de uit-
reiking. Als het gaat om een bijzondere aangelegenheid zoals het 
neerleggen van een bestuursfunctie, een jubileum of een ver-
dienstelijke bedrijfsfunctie, dient het verzoek uiterlijk 6 maan-
den voor de uitreikingsdatum ingediend te worden.
Voorwaarden
Iedere aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld, maar er is wel 
een aantal vaste voorwaarden. Het gaat specifiek om personen 
die zich de afgelopen jaren langdurig bijzonder verdienstelijk 
gemaakt hebben voor de samenleving, bijvoorbeeld door ver-
enigingswerk, vrijwilligerswerk of mantelzorg. Tevens kunnen 
personen in aanmerking komen die bijzondere of zeer uitzon-
derlijke verdiensten in de werkkring hebben gehad. Deze



23Rondom de Toren 2021

verdiensten moeten niet alleen belangrijk 
zijn voor het bedrijf of organisatie, maar 
de samenleving moet er ook baat bij heb-
ben gehad.
Op www.drimmelen.nl/koninklijke-on-
derscheiding staat meer informatie over 
de voorwaarden en hoe u iemand kunt 
voordragen.

OMGEVINGSVISIE: 
GROENBLAUWE, GEZONDE 
EN LEVENDIGE  TOEKOMST 
VOOR  DRIMMELEN

Deze week stemde het college in met de 
ontwerp-Omgevingsvisie, die tot en met 
10 maart ter inzage ligt. “De Omgevings-
visie gaat uit van het principe dat we er 
als gemeente zijn om dingen mogelijk te 
maken. Ontwikkelingen die passen binnen 
de waarden en ambities van onze ge-
meente zullen wij warm ontvangen,” zegt 
wethouder Jan-Willem Stoop. “De visie 
beschrijft de grote ambities die we heb-
ben op onder andere het gebied van wo-
nen, energie, klimaat en ondernemen.” De 
ontwerp-Omgevingsvisie is een website 
die toegankelijk is via www.drimmelen.nl.

Uitnodiging
“Ontwikkelingen op het gebied van 
energie, gezondheid, klimaat, circulaire 
landbouw, economie, wonen en natuur 
hebben impact op onze omgeving,” stelt 
wethouder Stoop. “In de Omgevingsvisie 
is daarom per gebied aangegeven welke 
thema’s er spelen, bijvoorbeeld voor de 
dorpen of voor het buitengebied.”
De visie beschrijft wat er bijvoorbeeld 
speelt op het gebied van wonen, natuur, 
milieu, water, bedrijvigheid. Met welke 
waarden rekening moet worden gehou-
den en welke ambities er van toepassing 
zijn; ofwel wat de gemeente wil bereiken 
in een bepaald gebied. Opgaven bekijken 
we integraal en pakken we in onderlinge 
samenhang op. Als iemand een plan heeft, 
vormt de Omgevingsvisie een uitnodiging 
om dit project binnen de aangegeven ka-
ders vorm te geven. Past een initiatief bin-
nen de kaders en levert het een positieve 
bijdrage aan het behouden of versterken 
van de waarden en aan de ambities voor 
het gebied, dan kan de initiatiefnemer re-
kenen op een positieve grondhouding van 
de gemeente.

Inbreng inwoners en organisaties
In de Omgevingsvisie geeft de gemeente 
dus aan wat zij belangrijk vindt voor de 
ontwikkeling en kwaliteit van de leefom-
geving. De Omgevingsvisie sluit aan op de 
Toekomstvisie ‘Voor & Door Drimmelen’, 
die de gemeenteraad in maart 2020 vast-
stelde. De Toekomstvisie dient als basis 
voor de visie, aangevuld met de inbreng 
van inwoners, ondernemers, maatschap-
pelijke partners, raadsleden en keten-
partners. De belangrijkste ambities in de 
Omgevingsvisie zijn: samen bouwen aan 
de gezonde toekomst, onze blauwgroene 
motor, levendige dorpen en de toekomst-
bestendige gemeente.

Ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage
Tot en met 10 maart 2021 ligt de ont-
werp-visie ter inzage, samen met de 
omgevingseffectrapportage (OER). Inwo-
ners, ondernemers en maatschappelijke 
partners kunnen hun zienswijzen indie-
nen, onder andere via de website van de 
Omgevingsvisie. Ook kunnen zienswijzen 
mondeling ingebracht voor wie dat op 
prijs stelt. Het verwerken van de binnen-
gekomen zienswijzen gebeurt in maart en 
april. Het college wil de uiteindelijke Om-
gevingsvisie voorleggen aan de gemeente-
raad in een Informatieronde op 29 april. 
Op 20 mei volgt dan de Opinieronde, 
waarna de raad op 3 juni de Omgevings-
visie en de OER zal vaststellen.

Omgevingswet
Het Rijk verplicht gemeenten om één in-
tegrale Omgevingsvisie op te stellen voor 
de hele gemeente. Dit vloeit voort uit de 
nieuwe Omgevingswet die naar verwach-
ting op 1 januari 2022 in werking moet 
treden. Naast de visie werkt de gemeen-
te de komende jaren ook aan andere in-
strumenten uit de Omgevingswet, zoals 
het opstellen van het omgevingsplan. Dat 
omgevingsplan zal uiteindelijk de bekende 
bestemmingsplannen vervangen. De ge-
meente heeft hiervoor tot 2030 de tijd.
Directe link naar de omgevingsvisie: 
Omgevingsvisie Drimmelen.

BOUW  DE  WEELDE 
STILGELEGD
Meer tijd nodig voor bodemsanering

De gemeente Drimmelen heeft de pro-
jectontwikkelaar van het bouwplan De 
Weelde in Terheijden te kennen gegeven 
dat er op dit moment geen bouwactivi-
teiten mogen plaatsvinden. Het bodemsa-
neringsplan is nog niet uitgevoerd volgens 
plan. De projectontwikkelaar heeft aan de 
Omgevingsdienst Midden- en West-Bra-
bant aangegeven een aangepast sane-
ringsplan in te dienen.  Als vaststaat dat 
de sanering correct is afgerond, kunnen 
de bouwwerkzaamheden starten.

Sanering
Vanaf de start van het werk heeft de ge-
meente intensief contact gehad met de 
projectontwikkelaar met als doel het op-
richten van een nieuwe woonwijk in het 
hart van Terheijden. Omdat nog niet vast-
staat dat de bodemsanering volledig is 
afgerond, ziet de gemeente zich genood-
zaakt de stap te zetten om de bouw stil te 
leggen. Hiermee wil de gemeente onom-
keerbare situaties voorkomen, nu de fase 
van het boren voor de fundering is aange-
broken. De bouwactiviteiten mogen pas 
weer worden hervat wanneer vanuit de
Omgevingsdienst toestemming wordt 
gegeven dat de ondergrond van het ter-
rein volgens plan gesaneerd is zodat die 
geschikt is voor de bouw van woningen.
38 woningen
De Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant is belast met de controle 
op naleving van de Wet bodembescher-
ming. De Omgevingsdienst doet dit voor 
plangebied De Weelde in opdracht van 
de provincie Noord Brabant. Er komen 
38 woningen in het woningbouwplan, dat 
vlakbij de Kleine Schans in Terheijden ligt.
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DIGITALE  ‘ONDERNEMERSTAFELS’ IN 
DRIMMELEN OVER ECONOMISCHE  
TOEKOMST 

De gemeente Drimmelen nodigt alle ondernemers in de ge-
meente uit om mee te denken over hoe de lokale economi-
sche toekomst eruit moet komen te zien. Op 17, 18 en 22 
februari 2021 organiseert de gemeente daarvoor 3 online ‘on-
dernemerstafels’, dit zijn interactieve bijeenkomsten om bouw-
stenen op te halen voor de nieuwe economische visienota van 
Drimmelen. Wethouder Lieke Schuitmaker: “We hebben hier 
in Drimmelen met zijn allen iets bijzonders in handen: lokale 
ondernemers met een nooit ophoudende stroom energie en 
ideeën, in een gemeente met een uniek en veelzijdig karakter. 
We horen graag wat onze ondernemers over de volle breedte 
nodig hebben om nog meer te floreren in de toekomst en welke 
kansen of uitdagingen zij zien. Daarom willen we met ze om tafel 
om te praten hoe we tot een gezamenlijke stip op de horizon 
kunnen komen en wie daarvoor wat kan gaan doen. En ik wil 
tegen alle ondernemers in Drimmelen zeggen: je bent van harte 
uitgenodigd, dus meld je aan en praat mee!” 

3 ondernemerstafels 
De gemeente gaat in fe-
bruari aan de hand van 
verschillende vraagstuk-
ken het gesprek aan met 
de ondernemers tijdens 
3 interactieve onderne-
merstafels. Denk daar-
bij aan onderwerpen als 
toekomstbestendigheid, 

duurzaamheid, werkgelegenheid, onderwijsvoorziening en het 
behouden van een goede balans binnen de gemeente op alle 
facetten. Vanwege corona zijn deze bijeenkomsten geheel digi-
taal. Elke avond heeft een eigen thema, o.a. op basis van locatie: 
buitengebied, bedrijventerreinen of centrumgebied en ZZP’ers. 
Ondernemers kunnen zelf bepalen welke bijeenkomst het beste 
bij ze past en uiteindelijk is er tijdens alle bijeenkomsten volop 
aandacht voor de volle breedte van de deelnemers. De onder-
nemerstafels worden georganiseerd op: 
▪ Woensdag 17 februari van 19.30 - 21.30 met als thema ‘Bui-
tengebied’ 
▪ Donderdag 18 februari van 19.30 - 21.30 met als thema ‘Be-
drijventerreinen’ (daaronder valt ook glastuinbouwgebied en 
havengebieden) 
▪ Maandag 22 februari van 19.30 - 21.30 met als thema ‘Cen-
trumgebied en ZZP’ers’ 
Wat houdt een ondernemerstafel in? 
Tijdens de ondernemerstafels kijkt de gemeente graag vooruit 
en wil ze samen met de ondernemers nadenken over kansen en 
uitdagingen voor economische ontwikkelingen in de gemeente. 
Zowel voor de korte als de lange termijn. De bijeenkomsten 
worden georganiseerd in samenwerking met adviesbureau Sein-
post. Zij lichten eerst het voortraject toe en gaan daarna samen 
met de ondernemers (in deelsessies) interactief aan de slag om 
bouwstenen op te halen voor de nota Economie Drimmelen 
2030. De bijdrage vanuit de ondernemers vormt daarmee be-
langrijke input voor de nota en het uitvoeringsprogramma. 
Aanmelden 
Ondernemers uit Drimmelen kunnen zich aanmelden via www.
seinpost.com/drimmelen.
Aanvullende informatie is te vinden op de website van de 
gemeente: www.drimmelen.nl/uitnodiging-ondernemersta-
fels-drimmelen-2021.
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DUURZAAMHEIDSLENING 
OOK  VOOR DEELNAME 
ZONNEDAKEN 
OPGEWEKT DRIMMELEN 

De gemeente Drimmelen attendeert in-
woners erop dat wie deel wil nemen aan 
lokaal geproduceerde duurzame ener-
gie, hierbij de duurzaamheidslening kan 
helpen om dit mogelijk te maken.  Wet-
houder Jürgen Vissers signaleert dit naar 
aanleiding van het initiatief van energie-
coöperatie Opgewekt Drimmelen, waar-
bij inwoners kunnen meedoen aan het 
opwekken van zonne-energie als ze geen 
zonnepanelen op eigen dak kunnen plaat-
sen. “De duurzaamheidslening is er juist 
voor dit soort initiatieven. Opgewekt 
Drimmelen heeft voor hun huidige pro-
ject nog een aantal Zondeelen beschik-
baar waar mensen aan deel kunnen ne-
men.” 
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/duurzaamheidsle-
ning.
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.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Drimmelen Geertruidenberg staat 
voor je klaar met Coronapraat
We zitten in een lockdown en de maat-
regelen zijn nog verder aangescherpt. We 
staan met zijn allen dus nog voor een hele 
klus. Je zit samen veel thuis terwijl werk 
en school gewoon doorgaan. We kunnen 
ons voorstellen dat dit een grote impact 
heeft op het gezin, zowel voor ouders als 
kinderen. Het CJG wil ouders, kinderen 
en jongeren de mogelijkheid bieden om 
hierover te praten tijdens Coronapraat. 
Een wekelijks online aanbod waar je erva-
ringen, vragen en zorgen kunt delen met 
een Jeugdprofessional. Tijdens Corona-
praat ligt de focus vooral op luisteren. Het 
is een uitlaatklep.  Wat doet deze situatie 
met u of uw kind. Ook schenken we aan-
dacht aan tips en handvatten om goed 
om te gaan met deze situatie. Op vrijdag-

ochtend en vrijdagmiddag organiseren we 
de Coronapraat-momenten. Komt het 
niet uit? Dan kijkt de Jeugdprofessional 
samen met u naar een passend moment. 
Het CJG werkt met leeftijdscategorieën 
voor Coronapraat: kinderen tot en met 
11 jaar, kinderen van 12 tot en met 16 
jaar en volwassenen/ ouders. In de leef-
tijdscategorie tot en met 11 jaar praten 
we online in groepjes onder begeleiding 
van een Jeugdprofessional. Op die manier 
delen kinderen ervaringen met elkaar en 
geven ze elkaar tips. De groepsgrootte is 
maximaal 3 tot 4 kinderen. 
Bij de andere 2 groepen bieden we 
een-op-een gesprekken of praten we in 
groepsvorm. Dat ligt aan de behoefte van 
de jongeren en ouders. 
Heeft u of uw kind vragen, zorgen over 
corona of behoefte om hierover te pra-
ten? Stuur een mail naar coronapraat@
cjgdg.nl. Een Jeugdprofessional neemt dan 
contact met u op voor een belafspraak. 
Dit aanbod is gratis en vrijblijvend. 
Je vindt meer informatie over het CJG op 
www.cjgdrimmelengeertruidenberg.nl.
Hulp bij problemen door toeslagen-
affaire Belastingdienst
Door de toeslagenaffaire bij de Belasting-
dienst zijn gezinnen door heel Nederland 
en dus ook in onze gemeente zwaar ge-
troffen. De gedupeerden krijgen vanuit 
het Rijk een speciale compensatierege-
ling, maar ook de gemeente kan extra 
ondersteuning bieden aan de ouders en 
gezinnen die hier mee te maken hebben. 
Tot op heden heeft de gemeente echter 
helaas geen mogelijkheid om contact op 
te nemen met deze inwoners, omdat we 
i.v.m. de privacy geen gegevens doorkrij-
gen. Daar wordt momenteel aan gewerkt, 
maar tot die tijd is de snelste weg naar 
gemeentelijke ondersteuning dus nog dat 
de getroffenen zich zelf bij de gemeente 
melden.
Dus: bent u geraakt door de toeslagen-
affaire? Wacht dan niet langer en neem 
contact op met de gemeente via het Soci-
aal loket. Samen kunnen we dan bekijken 
hoe we u vanuit de gemeente bij kunnen 
staan en welke mogelijkheden qua onder-
steuning we kunnen bieden. Het Sociaal 
loket is bereikbaar via telefoonnummer 
140162. 
Ook mensen die om andere redenen, 
dus los van de toeslagenaffaire, bepaal-
de financiële uitdagingen hebben kunnen 
terecht bij de gemeente via het Sociaal 
loket.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omg. ergunningen
Terheijden, langs Kanaaldijk en Markka-
naal Zuid, Breda a.d. kant van Terheijden 
(4844 EM) (W-2021-0021): Het vervan-
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gen van de bestaande damwand en het 
aanbrengen van een aantal Fauna Uittrede 
Plaatsen. Ingekomen d.d. 11-01-2021.
Terheijden, Vlasweel 1 (4844 TE) (W-
2021-0030): Het aanpassen van de wo-
ning t.b.v. een zorginstelling. Ingekomen 
d.d. 14-01-2021.
Terheijden, Hoofdstraat 24 (4844 CE) 
(W-2021-0032): Het kappen van een 
boom. Ingekomen d.d. 15-01-2021.
Wagenberg, Dorpsstraat 24 (4845 CE) 
(W-2021-0045): Het plaatsen van een 
dakkapel. Ingekomen d.d. 22-01-2021.
Wagenberg, Dorpsstraat 24 (4845 CE) 
(W-2021-0047): Het verbouwen van de 
schuur. Ingekomen d.d. 22-01-2021.
Terheijden, Abtslaan 88 (4844 SP) (W-
2021-0057): Het wijzigen van de draag-
constructie. Ingekomen d.d. 27-01-2021.
Terheijden, Baroniestraat 35A NST t/m 
35G NST (4844 CZ) (W-2021-0059): 
Herbouw van acht verzakte garageboxen. 
Ingekomen d.d. 28-01-2021.
Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Terheijden, Vlietstraat 3 (4844 VM) (W-
2021-0037): Het plaatsen van een dakka-
pel op het achtergeveldakvlak. Besluitda-
tum: 20-01-2021.
Terheijden, Antoniushof 29 (4844 CJ) (W-
2020-1033): Het kappen van 1 eik middels 
een noodkap-procedure. Omwille van 
voorkoming van schade en waarborgen 
van de veiligheid wordt vergunning ver-
leend. Met oplegging van een herplant-
plicht van tenminste 1 boom. Besluitda-
tum: 27-01-2021.
Terheijden, Poolse Dreef 2 (4844 EP) (W-
2020-0884): Het verbouwen van de wo-
ning en kinderdagverblijf. Besluitdatum: 
27-01-2021.
Bekendmaking gehandicaptenpar-
keerplaats op kenteken 
Burgemeester en wethouders van Drim-
melen maken bekend dat zij het besluit 
hebben genomen om door middel van 
de plaatsing van het bord E06 van bijlage 
I van het RVV 1990, en onderbord met 
kentekenaanduiding NK-292-D, een par-
keerplaats aan de Gomarusstraat (voor 
huisnummer 57) te Wagenberg aan te 
wijzen als gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken en bovengenoemd besluit uit te 
voeren conform tekening. Op dit besluit 
is de bezwaarschriftenprocedure van toe-
passing.
DORPSGERICHT  WERKEN

Wandelchallenge 2021  
Op 1 maart gaan we om 19.00 uur van 
start met de Wandelchallenge 2021. We 

starten met 10 weken wandelen. Bewe-
gen is voor iedereen gezond, zowel men-
taal als fysiek. Het is goed voor de herse-
nen en je houdt je afweersysteem ermee 
op peil. Dat is zeker in deze tijden extra 
belangrijk.
Iedere maandag geven we om 19.00 uur 
een kort inspirerend gesprek op de Fa-
cebookpagina Wandelchallenge gemeente 
Drimmelen. Na die aftrap kunnen mensen 
zelf of met z’n tweeën een wandeling van 
1, 3 of 5 km wandelen in hun eigen dorp. 
Je kunt natuurlijk ook op een andere dag 
of tijdstip gaan wandelen. En vaker in de 
week wandelen is zeker aan te raden. 
Iedere week bieden we een route van de 
week aan voor de verschillende afstanden 
en de verschillende dorpen. Die routes 
worden geplaatst op de Facebook pagina 
Wandelchallenge gemeente Drimmelen 
en op www.wijzijndrimmelen.nl/wandel-
challenge.
Doe je mee met de Wandelchallenge 
2021? Meld je aan via wandelchallenge@
gmail.com. Je krijgt dan in de week van 
tevoren de route van de week gemaild. 
Daarnaast word je ook op de hoogte ge-
houden van de ontwikkelingen na die 10 
weken.
Vanwege de huidige maatregelen is het 
uiteraard de bedoeling dat je alleen of 
max. met 1 ander iemand gaat wandelen. 
Hou ook de afstand van 1,5 meter in acht. 
Mochten de coronamaatregelen wijzigen 
dan informeren wij u via de Facebook pa-
gina en wijzijndrimmelen.nl over de aan-
gepaste regels.
Hoe we na die 10 weken verder gaan is 
afhankelijk van de ontwikkelingen rond-
om corona. Daar houden we iedereen 
uiteraard van op de hoogte.
We hopen dat er weer veel mensen mee 
gaan doen met de wandelchallenge.
Alvast veel wandelplezier! 
Werkgroep Wandelchallenge

DE HONINGRAAD

Wellicht heeft u zich weleens afgevraagd, 
bij het wachten voor het stoplicht op de 
oude zuidelijke rondweg bij de Baronie-
laan, wat dat aan de ventweg voor een 
eenzaam gebouw is met die wimpel en 

het reclamebord. Dit is het Inloophuis 
van de HoningRaad, bedoeld voor men-
sen met kanker en hun naasten zoals fa-
milie, buren, kennissen etc. 
Het inloophuis biedt primair een luiste-
rend oor voor alle bezoekers maar daar-
naast een breed scala aan creatieve, inspi-
rerende, ontspannende en sportieve acti-
viteiten voor haar doelgroepen. 
Ondanks de corona-maatregelen, die voor 
langdurige sluiting voor groepen heeft ge-
zorgd, ondersteunt de Honingraad het 
bieden van een luisterend oor met het 
organiseren van telefonische contacturen. 

Iedereen die daar behoefte aan heeft kan 
op twee ochtenden in de week bellen 
met het algemene telefoonnummer van 
de Honingraad. De beller krijgt direct een 
gastvrouw of gastheer aan de lijn voor 
een goed gesprek, eventueel te verge-
makkelijken met beeldbellen. 
Je kunt natuurlijk ook een kijkje nemen 
op de website van de HoningRaad, waar 
meer informatie over de gebruikelijke 
activiteiten te vinden is. Zo is daar een 
animatiefilmpje te zien waarin de norma-
le activiteiten van het Inloophuis worden 
belicht maar ook de nieuwe telefonische 
contacturen.
Personen die de HoningRaad financieel 
willen ondersteunen, kunnen dat eenvou-
dig doen via de link op de website naar 
“Huis in Actie”, een initiatief van het KWF.
Voor deze en andere informatie: www.
honingraad.nl,  welkom@honingraad.nl.
Johan Willem Frisolaan 100, 4818 LH, 
Breda.  Tel. 076 565 52 91.
Inloophuis De HoningRaad houdt 
nu de deuren dicht maar haar hart 
en oren open! Bel op dinsdag of don-
derdag tussen 10.00 en 12.00 uur: 
076 565 52 91.

IETS  VERDER  WEG

Rondom de Toren wordt bezorgd 
op woensdag of donderdag.

Geen RdT in uw brievenbus? 
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of kwaliteit.zuidwest@axender.nl

of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer 

vermelden.
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