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POLITIEK
STEMLOCATIE HET WITTE KERKJE
Op 15, 16 en 17 maart kon men in het
Witte Kerkje zijn stem uitbrengen voor
de Tweede Kamerverkiezingen. Er hebben
1600 kiezers gebruik gemaakt van deze
bijzondere stemlocatie. Na 19.00 uur kon
men “Stemmen by night” in een sfeervolle
kerkzaal.
Vriendelijke groet, Koen Biesiot

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
OPINIE OVER DE AANLEG VAN DE
Service apotheek Wagenberg
Dorpsstraat 58a
ZONNEPARKEN
				
na contact apotheek Made
Oorzaak en gevolg van beleid door het
				
ma. - vr. 8.15 - 10 u
gemeentebestuur
Surplus Welzijn Terheijden		
Raadhuisstraat 2c
				www.surpluswelzijn.nl
De realisatie van het zonneMaatschappelijk werk		
076 - 502 7788
park met zonnepanelen aan
spreekuur		
di. 9 - 10 u
de Bergen in Terheijden is nog
Sociaal Raadslieden Werk		
076 - 502 7788
alleszins zeker, ondanks een
spreekuur		
di. & do. 9.30 - 11 u
door de meerderheid van de
contact			sociaalraadslieden@		
gemeenteraad aangenomen ‘juridisch’ aangepast voorstel.
				surpluswelzijn.nl
De aanpassing is het gevolg van een gerechtelijke uitspraak die
Schuldhulpverlening		
076 - 502 7788
de toekenning van de vergunning voor het veld aan de Bergen
Juridisch spreekuur Terheijden
1e en 3e ma. 17 - 18 u
onvoldoende vond alsook de weigering van vier andere velden
				Raadhuisstraat 2c
in de gemeente. Simpel gezegd werd het gemeentebestuur op
SWO				
0162 - 451 894
de vingers getikt en moest een deugdelijke onderbouwing koPOLITIE
men van die besluiten. Of deze herziene versie de juridische
Algemeen nummer		
112
toets kan doorstaan hangt af van of de bezwaar makende partij
Politie Zeeland/West-Brabant
0900 - 8844
wederom een gang naar de rechter maakt. Blijft dat achterwege,
				www.politie.nl
dan kan het veld aan de Bergen worden gebouwd. Zoekt men
Wijkagenten			
L. Brooimans & D. Sjardijn
wederom de juridische weg dan gaat die bouw veel langer duren.
GEMEENTE INFORMATIE
Park 1 Made T. 14 0162
Dit juridische getouwtrek vindt zijn oorzaak in het eerder vast				www.drimmelen.nl
gestelde beleid, de wijziging daarvan en het toepassen van overWMO-loket			
ma. - vr. 9 - 12.30 u
gangsbepalingen. Oorspronkelijk was het beleid maximaal 150
				gemeente@drimmelen.nl
hectare. De belangstelling voor dit volume was groot alsook
Milieustraat Terheijden		
076 - 593 4795
de bezwaren. Het gemeentebestuur trapte op de rem en het
openingstijden		
ma. - vr. 13 - 16 u, za 10 - 15 u
volume werd 10 hectare, voldoende voor het park in Terheijden.
Ophalen afval
Terheijden
groen: 31/03, grijs: 21/04
Het gemeentebestuur paste het oude en nieuwe beleid eigenWagenberg
groen: 02/04, grijs: 23/04
zinnig toe. De partij voor het veld aan de Bergen werd onder
Ophalen oud papier		
10/04
overgangsbepalingen gebracht en het van de bezwaar makende
Ophalen plastic
Terheijden 31/03 Wagenberg 02/04
partij, hoewel eerder ingediend, onder de regels van het nieuOVERIGE
we beleid. Kortom, de kiem van het juridisch gesteggel was
Bibliotheek Terheijden		
di.- wo.15 - 17 u, vr.15 - 19.30 u
Woonvizier			
0162 - 679 800
gelegd door het doen en laten van het gemeentebestuur, het
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college van burgemeester en wethouders en gesteund door een
meerderheid van de gemeenteraad. Beter zou zijn geweest dat
partijen, de aanvragers en het gemeentebestuur het als een gezamenlijk probleem accepteerden en dan samen een oplossing
bedachten waar eenieder vrede mee zou hebben. Al of niet met
hulp van een bemiddelaar of mediator. Het gaat om het resultaat en is dan vele malen effectiever en efficiënter dan de juridische confrontaties. Dat samenwerking kansrijker is, heeft het
Terheijdens initiatief (TEC) al bewezen: een resultaat van voor
en door de inwoners.
Bestuur SAMEN Drimmelen, www.samendrimmelen.nl,
bestuursamendrimmelen@gmail.com.

DE ZON KAN GAAN SCHIJNEN!
In dit blad is al een paar keer geschreven over de zonnevelden.
Jack Rasenberg van VVD had een heldere uitleg die wij kunnen
delen. Het CAB was zeer kritisch wat we vanuit hun perspectief
ook begrijpen, echter de bijdrage van Samen van afgelopen week
deed ons de wenkbrauwen wel wat fronsen.
Zon op land én dak
Bij de aanname van het dossier Zon op Land is destijds ingezet op maximaal 150 ha in de wetenschap dat er met 8 windmolens, energiebesparing en inzet van andere schone energiebronnen zo’n 360 ha zon op land nodig zou zijn. Een flinke opgave die door voortschrijdend inzicht aanzienlijk is bijgesteld.
Met 8 windmolens, 10 hectare zon op land en ongeveer 25
hectare op dak (waarvoor al mooie burgerinitiatieven zijn) gaat
Drimmelen voldoen aan de doelstelling van de regionale energiestrategie 2030.
En met de komst van kernenergie en andere alternatieven vindt
Lijst Harry Bakker dit voldoende. Koploper zijn in een energiedossier is mooi, maar hierin schakelen we wel een tandje
terug. En de transformatiekosten in de energietransitie van zo’n
€ 40.000,- zijn veel te hoog voor onze burgers, dit kan echt niet.
Lijst Harry Bakker stemt voor
Lijst Harry Bakker heeft voor het voorstel gestemd met de
herziene onderbouwing omdat duidelijk bleek dat het project
van TEC ruimtelijk goed
inpasbaar is en positief is
voor de kwaliteit op de
leefomgeving. Bij de andere dossiers bleek dit niet,
wat een weigering rechtvaardigt. TEC is ook het
enige plan wat met burgerkracht ontwikkeld is.
Niks handjeklap dus!
De ruime meerderheid (inclusief CAB en dat siert deze partij) heeft aangegeven dat het college met de aangepaste en versterkte onderbouwing het proces in kan.
Tegenstem!
Samen zegt door de tegenstem: ga nog maar een keer met de
oude onderbouwing die de rechter heeft afgeschoten terug.
Dat betekent dus gewoon een zelfde besluit van deze rechter.
Daar wordt niemand gelukkig van, het is verspilling van gemeenschapsgeld en zal wederom tot een weigering van TEC leiden.
Helaas werd er ook niet met oplossingen gekomen.
En trouwens, we toetsen op inhoud en doen geen koehandel.
Lijst Harry Bakker hoopt wel van harte dat TEC van Traaie het
eerste energie-neutrale dorp van Nederland maakt en, om de
woorden van de wethouder duurzaamheid vrij vertaald te gebruiken, “draait TEC niet de nek om”.
Een duurzame, verantwoorde groet, Lijst Harry Bakker
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VEILIGHEID

Iedereen vindt veiligheid belangrijk. Voor zichzelf, de kinderen,
ouders, de buurt, … maar wat is dan die veiligheid? Een buurt
waar camera’s hangen die alles registreren? Een gezin waar kinderen zo beschermd worden dat ze niet de kans krijgen om te
leren en te ervaren? Een leven zonder enkel risico?
En in deze tijd natuurlijk: corona en de manier waarop we die
bestrijden. Zelf ga ik aan de slag om bij de GGD mensen te testen en te vaccineren. Op deze manier draag ik persoonlijk een
steentje bij aan de veiligheid op dat gebied.
Veiligheid in een buurt
Maar ook draag ik vanuit mijn rol als raadslid voor Lijst Harry Bakker (samen met burgerlid Hans van den Bersselaar) een
steentje bij door in gesprek te gaan met inwoners.
Op dit moment leveren we een bijdrage aan een groter gevoel van veiligheid als het gaat om de Vlasweel in Terheijden. Er
zijn plannen om in een woning mensen te huisvesten die in hun
dagelijkse leven ondersteuning nodig hebben. Een mooi initiatief natuurlijk, waar de omwonenden positief tegenover staan.
Maar… omdat er te weinig gecommuniceerd is met de omwonenden ontstaat er wel een gevoel van onveiligheid, onrust en
ook boosheid. Wat gaat er precies gebeuren, wat voor mensen
komen er wonen, hoe zit het met parkeren (kan ik mijn eigen
auto nog wel kwijt), hoe zit het met begeleiding en hoe kan ik
die bereiken?
In gesprek gaan
Terechte vragen natuurlijk. Door in gesprek te gaan met de omwonenden, te luisteren naar hun vragen, onzekerheden en boosheid en die signalen terug te koppelen naar de initiatiefnemers
verbindt Lijst Harry Bakker de partijen. Partijen krijgen inzicht
in elkaars ideeën en omdat partijen aan elkaar uit kunnen leggen
wat er speelt, verdwijnt een (groot) deel van de onrust en de
gevoelens van onveiligheid. Ook dit is dus een goede manier
om aan de veiligheid te werken. In gesprek gaan, luisteren en
daarna ook daadwerkelijk in actie komen en daarmee partijen
verbinden.
Lijst Harry Bakker onderneemt, verbindt en is er voor u!
Reageren naar aanleiding van dit artikel? Dat kan via fractie@
lijstharrybakker.nl.
Riebert Verheugen, fractievoorzitter Lijst Harry Bakker

Riebert Verheugen bij het pand aan de Vlasweel in Terheijden
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EN TOEN GEBEURDE...
ONZE DORPEN VÓÓR 1421
Wanneer de eerste bewoners hier zijn gekomen is niet bekend.
Vanwege de ligging aan de Mark en aan de toenmalige weg van
Breda naar het noorden kan er al heel vroeg bewoning zijn geweest. Daar waar nu de Kleine Schans ligt, heeft tevoren een
zandheuvel gelegen waarop Terheijden in het verre verleden is
ontstaan.
Vóór de Elisabethsvloed lagen
er hier enkele opmerkelijke beken of waterlopen die met de
Mark op oude Zeeland-landkaarten zijn weergegeven.Vanaf
de Mark liep door De Laak de
‘Otterlaak’ langs de ‘Wagenbergen’ en was aangesloten op
de ‘Sprange’ tussen Made en
Zwaluwe.
De gebieden rond Terheijden
en Wagenberg werden administratief ‘Vlasselt’ genoemd en
verder naar het westen ‘Zonzeel’. In deze laaggelegen gebieden
werd vanaf 1267 al op grote schaal het veen afgegraven voor de
daarin aanwezige turf. Meerdere vlieten en weeltjes zijn toen
gegraven voor de ontwatering van het veen en het transport
van de turf naar de toenmalige Terheijdense haven waar nu de
ijsbaan ligt. Voor dat zware handwerk waren veel arbeiders nodig, die hier kwamen wonen op de zandheuvels. De organisatie
van het turfsteken was in handen van enkele kloosters en de
opbrengsten vloeiden grotendeels naar de Hertog van Brabant
en de Heer van Breda. Het daarna overblijvende kale landschap
werd vervolgens verpacht als kleine turfveldjes en verkocht als
landbouwgrond en weiland.

In een oorkonde uit 1334 worden Zonzeel en Vlasselt “met
Heerheiden” in een overeenkomst genoemd. Dit is de oudst
bekende vermelding die verwijst naar Terheijden. De daarmee
bedoelde zandheuvel lag tussen de Mark en het hogere deel
van de Raadhuisstraat.Voor Breda was Terheijden een belangrijke toegangsweg en een plek ter beveiliging van de stad in tijden
van oorlog. Daarom heeft daar een ‘Blokhuis’ gestaan, een vorm
van een verdedigingswerk, en ligt er nu de Kleine Schans. Op
de plaats van de schans hebben tot 1639 huizen en boerderijen
gestaan.
Wagenberg is, voor zover bekend, voor het eerst officieel vermeld in een koopakte uit 1331. Toen werd moergrond verkocht
“bi Vlassele boven Waghenberghe”. In de oude belastingregisters
(‘cijns’) wordt de naam ‘Duifhuis’ gebruikt voor een oude ‘hofstad’. Deze heeft gestaan aan de Hoevenseweg-Withuisstraat
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met daarbij veel land, want in 1337 werd
land verpacht “te Ter Heijden int goet van
Waghenbergh”.

De daar gelegen Zandkuil verwijst naar
een afgegraven gedeelte, zeer waarschijnlijk voor de aanleg van de dijk tussen Wagenberg en Terheijden vóór 1390.
Door de toename van de bevolking kwamen vanaf het einde van de 13e eeuw al
plaats- en buurtnamen tevoorschijn zoals
Hertel, Schimmer (de Bergen), ’t Zand,
Heerheiden of (Ter) Heyden, Waghenberch, Voshil, Klippelenberg en ‘t Bosch.
Allemaal bewoningsplekken op heuveltjes
met bochtige zandpaden.

De bochtige wegen over die heuveltjes
van toen lijken nu nog steeds herkenbaar.
Kijk maar naar de Bergen, de Hartel en
Munnikenhof. De Schansstraat en het begin van de Molenstraat zijn ontstaan bij de
aanleg van de schans in 1639. Op Wagenberg vallen op de Withuisstraat met het
begin van de Dorpsstraat, de Postweg, de
Brouwerijstraat en het laatste stuk van de
Wagenstraat. Bij het Wagenbergse deel
van Stuivezand zijn dat de Linieweg, voorheen het Hoeve Straatje, en het Bosch
Wegje nu de Wagenbergsestraat.
Zie voor meer gegevens hierover:
‘Kroniek van het land van Vlasselt, deel 1’
van Adrie Welten (Vlasselt-boekje 123).
Johan van der Made

OPROEPEN
VERLOREN
Op donderdag 25 februari is er een
alarmzendertje van Thebe kwijtgeraakt.
Dit gebeurde waarschijnlijk in de Hofjesweg in Terheijden tussen de Jumbo en de
Lidl of in één van die winkels.
Als jij het hebt gevonden, wil je dan contact opnemen met liesbeth@rondomdetoren.nl of 076 5932137?
Ik zorg dat het bij de juiste persoon terugkomt.

BRANDWEER ZOEKT
PARTTIME HERO’S

Brandweer Midden- en West-Brabant is
een nieuwe ‘parttime Hero’ wervingscampagne gestart. De campagne loopt tot
en met 28 maart en is gericht op het werven van nieuwe collega’s voor de brandweerpost Terheijden en Made.
Op de social mediakanalen (Facebook,
Instagram) van Brandweer Midden- en
West-Brabant wordt gedurende 14 dagen actief aandacht besteed aan de zeven
wervende posten. Deze berichten worden ondersteund door posters en flyers
die de posten zelf verspreiden en banners
die opgehangen worden in het betreffende dorp. De term ‘parttime hero’ maakt
duidelijk dat je het werk bij de brandweer
goed kunt combineren met een reguliere
(fulltime) baan.
Informatieavond
Op dinsdag 13 en woensdag 14 april
om 19.30 uur is er een digitale informatieavond voor potentiële ‘parttime hero’s’
uit Terheijden en Made. Aanmelden kan
via parttimehero@brandweermwb.nl of
via het interesseformulier op www.
brandweer.nl/parttimehero.
Op deze website staat ook meer informatie over werken bij de brandweer als
‘parttime hero’.

Werk van betekenis
Als parttime hero doe je werk van betekenis: je redt mens en dier, blust branden, bestrijdt ongevallen met gevaarlijke
stoffen, bevrijdt verkeersslachtoffers uit
auto’s en nog zoveel meer. Een ‘parttime
hero’ is 18 jaar of ouder, woont of werkt
maximaal 5 minuten van een kazerne, is
regelmatig beschikbaar, heeft een goede fysieke en mentale conditie en is een
teamspeler.
Opleiding en vergoeding
Bij interesse doe je na de informatieavond
een sporttest en maak je kennis met het
betreffende brandweerteam. Na een succesvolle stageperiode van ca. 3 maanden
en een wederzijdse klik ga je in opleiding.
Je start met een (avond)opleiding Manschap A, die 1 tot 2 jaar duurt. De oplei-

ding bestaat uit theorie en praktijk, met
aandacht voor brandbestrijding, technische hulpverlening en levensreddend
handelen. De inhoud van deze opleiding
is exact hetzelfde als die van de beroepsbrandweer. Daarnaast zijn er regelmatig
oefenavonden. Voor uitrukken en oefenuren ontvang je een marktconforme vergoeding.

DOE JE MEE?

Op www.vrijwilligerswerkdrimmelen.nl
vind je alle actuele vacatures.
Voor organisaties: hier kun je zelf vacatures voor vrijwilligers 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.
We zijn op zoek naar:
Wandelvrijwilliger
Houd je van wandelen en wil je graag anderen een plezier doen? Bij Anbtonius Abt
gaan bewoners graag wandelen. Zij kunnen dit echter niet meer zelfstandig en
hebben iemand nodig die hen begeleidt.
Sommige mensen lopen nog goed, anderen met een rollator of zijn rolstoelafhankelijk. Hoe meer begeleiders er zijn, hoe
meer mensen lekker naar buiten kunnen.
Op dinsdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur.
Vertelmaatjes gezocht
Vind je het leuk om verhalen te vertellen?
Bij Theek5 is een nieuw project gestart:
“de Voorleestelefoon”.
In deze tijd waarin we afstand moeten
houden tot elkaar, is het nóg belangrijker
dat we er voor elkaar zijn. Juist nu is het
van belang dat we met elkaar verhalen
blijven delen en samen plezier beleven.
Bij de Voorleestelefoon bellen Vertelmaatjes uit dezelfde gemeente elkaar
op om voor te lezen of te luisteren naar
een mooi verhaal en samen een praatje te
maken. Door dit telefonisch te doen, kan
iedereen mee blijven doen. Je kunt je opgeven als voorlezer of toehoorder. Samen
ga je 1-op-1 in gesprek via de telefoon.
Hoe vaak en wat jullie voorlezen, is helemaal aan jullie. Alles mag en alles kan. Kijk
ook op www.theek5.nl/voorleestelefoon.
Gesprekken met vrijwilligers
Ben je goed in het voeren van gesprekken? Bij SWO werken ongeveer 240 vrijwilligers. Met al deze vrijwilligers wordt
regelmatig een voortgangs- of begeleidingsgesprek gevoerd. En ook met alle
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vrijwilligers die weggaan of stoppen wordt een exit gesprek
gevoerd. Fijn voor de vrijwilliger en fijn voor SWO; op deze manier blijven we veel van elkaar leren. Vooral voor mensen met
een P&O achtergrond is dit leuk om te doen.

LOKALE KUNSTENAARS GEZOCHT
VOOR EXPOSITIES
Stichting Behoud de Antonius Abt is op
zoek naar exposanten tijdens de openstelling van het gebouw de komende zomer. In navolging van 2020 opent Stichting
Behoud de Antonius Abt ook in 2021 in
de maanden mei tot en met september
iedere zaterdagmiddag de deuren van de
Antonius Abt in Terheijden. Van 13.00 uur
-16.30 uur kan iedereen gratis een kijkje
komen nemen in het bijzondere monumentale gebouw. Net als
vorig jaar hoopt de stichting ook iedere zaterdagmiddag in het
zaalgedeelte exposities te laten zien van lokale (amateur)kunstenaars. Geïnteresseerden kunnen hun gegevens mailen naar
stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com.
Ervaring 2020
De vrijwilligers van Stichting Behoud de Antonius Abt kijken
met veel plezier terug op de openstelling van 2020. Met inachtneming van alle coronamaatregelen was het nog steeds erg leuk
om de bijzondere geschiedenis van het monumentale gebouw
te kunnen delen met bezoekers. Ook het verhaal van de unieke
afscheidingswand waardoor het gebouw voorlopig behouden is
gebleven, blijft mooi om te kunnen delen met mensen.
Een echte toegevoegde waarde was het houden van verschillende exposities van lokale kunstenaars tijdens deze openstelling.
De tentoonstellingen, van foto’s tot schilderijen en van keramieken werken tot tekeningen, kwamen goed tot hun recht in de
open ruimte van zaal ‘de Abt’. Graag zou Stichting Behoud de
Antonius Abt deze goede ervaring doorzetten en ook in 2021
prachtige werken van lokale (amateur)kunstenaars laten zien.
Interesse? Meld je aan
Ben jij een (amateur)kunstenaar uit de buurt en lijkt het je leuk
jouw werk gratis te exposeren in onze zaal ‘de Abt’ tijdens een
van de zaterdagmiddagen in de maanden mei t/m september
2021? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com. Graag vernemen we in deze
mail je naam, telefoonnummer en het soort kunst dat je wil
exposeren.

Een van de kunstexposities in zaal ‘de Abt’
tijdens de openstelling van de Antonius Abt in 2020.
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SPORT
TENNISOCHTEND JEUGD BIJ TTV
RUITERSVAART

We willen onze jeugd graag de omstandigheden bieden waaronder ze gezond kan opgroeien. Daarom ook sluit de Terheijdense
Tennisvereniging Ruitersvaart zich graag aan bij de doelstellingen
van de rookvrije generatie. En om iedereen hieraan te herinneren zijn op verschillende plekken op het tennispark de bordjes
van de rookvrije generatie opgehangen.
Tijdens de wekelijkse tennisochtend op zondag 7 maart kon de
jeugd dit initiatief wel waarderen. En met het mooie weer erbij
waren de perfecte omstandigheden aanwezig voor opnieuw een
fijne tennisochtend.

Verdeeld over vier tennisbanen kwamen de verschillende leeftijdsgroepen voldoende aan hun trekken. De allerjongsten werden beziggehouden met verschillende tennisspelletjes, waarmee
ze de basistechnieken konden oefenen. De oudere jeugd kon
zichzelf prima redden en speelde wedstrijdjes in steeds wisselende samenstellingen. Er waren ook wat vriendjes van jeugdleden meegekomen die wilden deelnemen aan de tennisochtend.
En al snel konden ook zij zich prima houden aan die ene gouden
regel: gewoon samen plezier hebben in de tennissport.
Volgende week weer? Jazeker!

UITGAAN
CONCERT CELLO SUITES VAN BACH
VERPLAATST
Livestream kan zeer waardevol zijn, maar
een concert in het Witte Kerkje geheel
vervangen door livestream voelt voor ons
toch een beetje als ‘surrogaat’. Als aanvulling kan het wel weer heel fijn zijn. Dus,
we blijven plannen maken, alhoewel het af
en toe misschien wel tegen beter weten
in is.....
In de vorige Rondom de Toren stond al
aangegeven dat het concert van Elisabeth
Schijns bij een verlengde lockdown naar zondag 11 april zou
gaan.
Data concerten
11 april om 15.30 uur: Elisabeth Schijns - Cello-suites van
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Bach;
25 april 2021 om 14.00 of 16.00 uur: Olga Vocal Ensemble
- vocaal mannenkwintet;
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: Leids Barok Ensemble,
met solocellist Fred Edele.

Reserveren en meer informatie
E-mail: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl; Website: https://
ConcertenWitteKerkje.com;
https://concertenwittekerkje.
com/concerten-2020-2021; ConcertenWitteKerkje.com/contact
Telefoon: 076 5931177 (Agaath) of 076 5934434 (Babs).
We blijven u op de hoogte houden van de actuele stand van
zaken.

MEDITATIE-AVOND ONLINE
Maandagavond 12 april wordt er weer
een meditatie-avond gegeven online via
Webinar Geek. Deze meditatie-avond kun
je thuis online volgen. Heerlijk zittend in
een fijne stoel, of liggend op de bank of
op je bed bijvoorbeeld. Het fijne is dat je
deze thuis kunt volgen zodat je niet, zoals
normaal gesproken bij de “live” avonden,
nog naar huis moet rijden terwijl je dan heel erg ontspannen
bent en soms nog in de sfeer van de meditatie zit. Heerlijk om
in je eigen omgeving te ontspannen en te genieten van de mooie
momenten van je innerlijke beleving en ervaringen. Ook geef ik
af en toe enkele eenvoudige oefeningen mee voor de ademhaling, voor de ontspanning en voor het welzijn.
Tijdens deze meditatie-avonden kun je o.a. licht-meditaties en
chakra-meditaties ervaren en andere oefeningen voor bewustwording. We gaan meditaties doen voor je ontspanning en om
in balans te komen. Door te mediteren streven we naar natuurlijke harmonie en diepe gemoedsrust. Je maakt contact met je
innerlijke kracht en belevingswereld en we werken zeker aan
ons bewustzijn. Visualiseren en verbeeldingskracht stimuleren.
Ook het kunnen manifesteren vanuit je hart en de wet van de
aantrekkingskracht komen aan bod. Je wordt er heel relaxed
van en je voelt meer je innerlijke kracht. Contact maken met
je hogere zelf en je “zesde zintuig” ontwikkelen. Mediteren is
een goede manier om te ontspannen en tot rust te komen. Om
te onthaasten in ons meestal drukke bestaan. Er zullen geleide-meditaties plaats vinden, naast bestaande ook weer nieuwe
meditaties. Het zal doorwerken in je dagelijkse leven.
“Meditatie: bewust worden van wat er in je leeft”
De meditaties worden gegeven door Annie Fens.

de Toren
2021 de Smit, 5. Yvonne de Rond
1. Frans Snoeren, 2. Anita Dudok, 3. DianaRondom
de Jager,
4. Susan
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Aanmelden: 076 8871933 of 06
53776005 of via e-mail annie.shiva@
gmail.com.
Na aanmelding en betaling krijg je een
link voor het Webinar “Meditatie-avond
online”. Je kunt de link aanklikken en dan
word je vanzelf naar de meditatie-avond
geleid. Het gaat heel gemakkelijk.
Meer info: www.anniefens.nl.
Thuis: online bij u thuis op uw computer, laptop of telefoon, waarbij u heerlijk
relaxed kunt gaan zitten of liggen. Tijd:
20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. Bijdrage: € 10,- p.p., a.u.b. overmaken
na aanmelding.
De meditatieavonden worden meestal 1x
per 14 dagen gegeven.
Meditatie verrijkt je leven.

VAN ALLES WAT
BIJZONDERE UITDAGING
VOOR POPKOOR SWITCH
IN CORONATIJD

Zingen in een koor doe je samen. Het is
fijn om gezamenlijk te zingen, dat geeft
een goed gevoel en alle stemmen samen
maken hèt koor. Maar ook de sociale en
gezellige kanten ervan zijn erg belangrijk
voor ons koor en dat missen we momenteel allemaal erg.
Ondanks de vervelende situatie rondom
corona kijken we zoveel mogelijk naar
wat er wél kan.
Zo zijn we half januari een nieuwe uitdaging aangegaan. We hebben meegedaan
aan het 6-weken programma U-Sing-Phone. Een programma waarbij ieder individueel thuis z’n eigen partij moest instuderen, volledig coronaproof dus. In de
laatste twee weken kon ieder z’n eigen
stempartij op de telefoon inzingen waarna alle inzendingen in de studio tot een
mooi geheel zijn gemixt.

De muziekcommissie had voor deze uitdaging het nummer ‘The Family Tree’ van
Venice uitgekozen.
Tijdens de eerste drie weken konden

we ons richten op het instuderen van de
tekst, de beleving ervan en de timing.
Vanaf de vierde week was het oefenen
met de orkestband, wat in dit geval alleen een gitaaropname betrof. Dirigent
Niels Loose zorgde ook nog voor een
opname waarop hij ons dirigeerde waardoor je toch het idee had dat je als onderdeel van het koor aan het zingen was.
Wekelijks ontvingen we vanuit de
U-Sing-Phone organisatie appjes en video’s met tips om ons naar het eindresultaat te begeleiden.
Tijdens de laatste twee weken konden
de koorleden hun opnames inleveren en
daarvan ontvingen we tussentijds korte
proefopnames die in de studio al met de
muziek samengevoegd waren. Dat klonk
al goed, maar het eindresultaat waarbij alle stempartijen zijn samengevoegd
klinkt echt geweldig!
Luister zelf maar eens, de opname staat
op onze facebookpagina www.facebook.
com/popkoorswitchterheijden en onze
website popkoorswitchterheijden.com.
Switch mag hier absoluut heel trots op
zijn!
Dat was een mooi alternatief programma
nu we niet samen kunnen zingen. We hopen natuurlijk dat we over niet al te lange tijd weer onze repetities kunnen gaan
hervatten. Helaas is daar nu nog geen
uitzicht op, daarom zullen we elkaar binnenkort weer online treffen tijdens een
gezellige muziekbingo!

OOK THEEK AWAY LOKET
IN TERHEIJDEN

We zijn verheugd te kunnen melden dat
Theek 5 sinds woensdag 17 maart ook
een Theek Away Loket heeft in Terheijden.
De gemeente is hier blij mee, want lezen
is belangrijk voor jong en oud! Door te
lezen vergroot je je woordenschat, blijf je
jezelf ontwikkelen én lezen kan voor ontspanning zorgen.
Voor het reserveren van boeken kun je
bellen op werkdagen van 10.00 tot 13.00
uur naar (085) 744 10 52. Houd je bibliotheekpasnummer en maximaal vier
titels die je wilt reserveren bij de hand.
Het Theek Away Loket in Terheijden zal
geopend zijn op woensdagen van 14.00
tot 16.00 uur. Kijk voor meer informatie
op www.theek5.nl/theekaway.

NIEUWE WEBSITE

Op de (nieuwe) website www.vrijwilligerswerkdrimmelen.nl vind je actuele
vrijwilligersvacatures.
Voor mensen die vrijwilligerswerk
zoeken
Je kunt hier zien welke leuke vacatures
er zijn en welke je mogelijk interessant
vindt. Je kunt je ook aanmelden via deze
website, dan krijg je de gegevens van de
organisatie en kun je contact gaan leggen.
Wil je liever via het Vrijwilligers Informatie Punt een gesprek over vrijwilligerswerk, dat kan.
Voor vrijwilligersorganisaties
Je kunt zelf vacatures maken en schrijven.
Hierdoor ben je zichtbaarder en heb je
meer kans dat vrijwilligers je weten te
vinden. Het Vrijwilligers Informatie Punt
kijkt nog even met je mee wanneer je een
account hebt aangemaakt. Wil je hulp bij
het schrijven van een leuke vacaturetekst:
laat het weten. VIP denkt graag met je
mee.
Waarom doen mensen vrijwilligerswerk?
+ Op de eerste plaats doen zij dit omdat
ze dit heel leuk en fijn vinden om te doen.
Het geeft een goed gevoel iets te kunnen
doen waar zowel jijzelf als een ander (of
een organisatie) blij van wordt.
+ Er is (bijna) altijd wel iets te vinden in
het vrijwilligerswerk wat goed aansluit bij
wat je leuk vindt, waar je interesse of passie ligt, waar je goed in bent.
+ En je kunt het ook nog eens doen op
tijden en uren die je zelf uitkiest.
+ Je komt leuke mensen tegen, zij vinden
dezelfde dingen als jij belangrijk. Daardoor heb je altijd wel een klik.
+ Voor mensen die niet (meer) werken
geeft het een leuke en zinvolle tijdsbesteding.
+ Je kunt dingen doen waar je anders
nooit aan toe zou komen
+ En ga zo maar door…………………..
Wist je dat
1. Ongeveer 40-45% van alle bewoners
regelmatig actief is als vrijwilliger? Je kunt
hierbij denken aan mensen die collectant
zijn voor goede doelen, zorgen dat de
Sinterklaasintochten en wielerwedstrijden goed verlopen, bij de sportverenigingen actief zijn, iets doen op school. De
culturele sector bestaat bijna alleen maar
uit vrijwilligers. En wat denk je wel niet
van natuuronderhoud? Ook in de zorg en
welzijn zijn heel veel vrijwilligers actief. En
dan vergeet ik er vast nog een heleboel.
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2. Zonder vrijwilligers alles in elkaar zou storten? Dat zij een
verschrikkelijk belangrijke rol spelen in de maatschappij? Er zijn
mensen die dit uitdrukken in geld, maar nog beter is om te zeggen dat we door al die vrijwilligers sociaal en gezellig met elkaar
blijven.
3. Er heel veel mogelijk is als je als vrijwilliger aan de slag wilt?
Van eenmalige, korte klussen tot en met vrijwilligerswerk waar
je bijna een dagtaak aan kunt hebben. Dat je dit elke week kunt
doen op vastgestelde tijden, en ook heel onregelmatig op tijden
die je zelf kiest?

VIP (VRIJWILLIGERSINFORMATIE PUNT)

Het VIP is een kenniscentrum van vrijwilligerswerk en heeft als
doel om het vrijwilligerswerk in Drimmelen zo goed en leuk
mogelijk te laten lopen.
Dit doet VIP door
1. Matchen: Vraag en aanbod aan elkaar koppelen. Door de
website waar de vacatures op staan kunnen vrijwilligersorganisaties laten zien wie ze zijn en welke vrijwilligersvacatures ze
hebben. Vrijwilligers die iets zoeken kunnen dan zelf gaan zoeken.
2. Gesprekken: We voeren gesprekken met mensen die als
vrijwilliger iets willen gaan doen en denken mee over een geschikte plek. Voor sommige mensen is het gaan doen van vrijwilligerswerk een stap naar een betaalde baan; ook dan kijken en
zoeken we mee. Als het gewenst is nemen we contact op met
een organisatie en/of gaan een eerste gesprek mee.
3. Advies: VIP kan adviezen geven aan organisaties over alle
vragen die ze hebben over vrijwilligerswerk; over beleid, werven
van vrijwilligers, begeleiden van vrijwilligers, hoe je een en ander
mogelijk kunt verbeteren.
4. Cursussen: Via de Vrijwilligers Academie Drimmelen worden cursussen en workshops aangeboden (helaas nu wat minder i.v.m. corona). Deze cursussen zijn erop gericht om het werken als vrijwilliger nog leuker en beter te maken.
5. Zichtbaarheid: VIP vindt het belangrijk dat vrijwilligerswerk
de aandacht krijgt die het verdient; door stukjes in de kranten,
door een vrijwilligersmarkt of -event, door interviews, enzovoorts.

OMROEP DRIMMELEN
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drimmelen en omgeving waarbij actuele
onderwerpen in de schijnwerpers gezet worden. Hebt u een
nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden?
Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl.
Terugblik op één jaar corona
Op 12 maart, precies
een jaar na de invoering van de eerste
coronamaatregelen,
werd er live een herdenking uitgezonden
door Omroep Drimmelen. In het voor-
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programma waren fragmenten te zien uit de uitzendingen van
Omroep Drimmelen tv in dat jaar. Iedereen die op 12 maart
niet kon kijken kan dit voorprogramma deze week alsnog kijken
op tv.

Ook de herdenkingsbijeenkomst zelf is nog terug te zien op
het YouTube kanaal van Omroep Drimmelen via de link https://
youtu.be/JZ6pTdkFHbU
Ondernemers in de coronaperiode
Iedereen weet het wel: ondernemers hebben het moeilijk in
deze periode. Wij spraken met
1 ondernemer uit de foodsector en met 1 ondernemer uit
de non-food sector. Ondernemers Frank van Gils (food sector) en Carlo Thijssen (nonfood sector) vertellen ons
meer over hun inspanningen
om het hoofd boven water te houden met hun bedrijf.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een enthousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, 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,
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 ontvangen? 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.omroepdrimmelen.nl en op Facebook.
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FOTO VAN
DE MAAND
Dit is de foto van de
maand maart van fotoclub Dinasa.
De fotograaf is
Marianne Achterbergh.

AANLEG GLASVEZELNETWERK GESTART
Eerste schop in de grond is gezet in Wagenberg

Vrijdag 5 maart jl. hebben wethouder Harry Bakker van de
gemeente Drimmelen en Piet
Grootenboer, directeur van
DELTA Fiber Netwerk, gezamenlijk de eerste schop in de grond
in Wagenberg gezet. Hiermee is het officiële startsein voor de
aanleg van het glasvezelnetwerk in de gemeente Drimmelen gegeven.
Snel internet, wie kan nog zonder
“Wij zijn als gemeente erg blij dat wij met DELTA Fiber Netwerk (voorheen Glasvezel buitenaf) een goede partner hebben
gevonden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in onze gemeente”, zegt wethouder Harry Bakker. “Door de coronatijd
merken we meer dan ooit tevoren hoe belangrijk goede communicatiemiddelen en een snelle internetverbinding zijn. Met
name voor de zorgsector, het onderwijs, ondernemers en iedereen die thuiswerkt. Maar ook voor de mensen die veel films en
series streamen is dit het medium van de toekomst. We zijn blij
dat in Wagenberg nu gestart is met de daadwerkelijke aanleg en
dat het buitengebied en andere dorpen daarin snel zullen volgen.
Als Made ook wordt meegenomen zijn we helemaal rond. Dan
kan iedereen die het wil in onze gemeente aangesloten worden
op glasvezel!”
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Mooie samenwerking met de gemeente
Directeur DELTA Fiber Netwerk, Piet
Grootenboer, is erg verheugd dat met
het ondertekenen van het convenant, alle
voorbereidingen die getroffen zijn de afgelopen maanden, de samenwerking met
de lokale verkopers, ambassadeurs en de
gemeente wij nu eindelijk kunnen zeggen:
“We gaan los met de aanleg van glasvezel
in de gemeente Drimmelen.” Momenteel
zijn wij ook aan het onderzoeken wat
de mogelijkheden zijn om ook in Made
glasvezel aan te leggen en wij hopen daar
binnenkort mee te gaan starten.
Aanmelden in Terheijden kan nog
steeds, Glasvezel Informatie Punt
blijft open
Na een succesvolle campagne is er onlangs aangekondigd dat ook in Terheijden
glasvezel wordt aangelegd. Voor hulp of
vragen over jouw glasvezelabonnement
is het Glasvezel Informatie Punt in Terheijden op afspraak geopend. Afspraken
kunnen gemaakt worden via onze adviseur Krista van het Glasvezel Informatie
Punt op het volgende telefoonnummer:
06 38612746. Het is ook mogelijk om een
afspraak in te plannen via de aanmeldlink
op de website.
Ruim 4000 aansluitingen op de planning
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Meer informatie
Voor meer informatie over de aanleg, kijk
je op www.gavoorglasvezel.nl/aanleg. Via
de postcodecheck kunnen inwoners ook
de voortgang van de aanleg op hun adres
volgen.
Over DELTA Fiber Nederland
DELTA Fiber Nederland is een snel
groeiend Nederlands telecombedrijf. Zij
is eigenaar van telecomnetwerken verspreid over 11 provincies in Nederland.
Daarnaast legt zij voortdurend nieuwe
netwerken aan, voornamelijk in randstedelijke gebieden en plattelandsregio’s. Al
ruim 800.000 woningen en bedrijven zijn
aangesloten en hebben de beschikking
over snel internet.

Piet Grootenboer en wethouder Harry Bakker
(in de graafmachine) zetten de eerste schop
in de grond in Wagenberg.

“Inmiddels is de aanleg van het glasvezelnetwerk in Wagenberg begonnen. Hierna
volgen de overige kernen”, aldus Arjan
Radstake, projectmanager van aannemer
Van Gelder Telecom. In een periode van
ongeveer een jaar gaan wij circa 4000
aansluitingen realiseren. Daarvoor moeten wij ruim 160 kilometer graven om
alle woningen in het buitengebied en de
dorpen van glasvezel te voorzien.

WE GAAN OP KIERENJACHT!
Traais Energie Collectief start met
blowerdoortesten in het dorp

Na de succesvolle
actie met de energiebespaarboxen
gaat de werkgroep Energiebesparing van
het Traais Energie Collectief weer het
dorp in! We gaan in april twee weken
lang op kierenjacht in twintig woningen
met behulp van de blowerdoortest. Na
afloop weten de bewoners precies waar
de kieren in de woning zich bevinden. Met
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FYSIOTHERAPIE
HERSTEL NA CORONA
HERSTELZORG OUDEREN
ETALAGEBENEN
RUGKLACHTEN
(MEDICAL)TAPE

VERTROUWD ADRES,
DICHT BIJ HUIS!
WAGENBERG - WIT-GELE KRUISGEBOUW
MADE - LOCATIE DE WIJNGAERD
TERHEIJDEN - KRUISGEBOUW
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ALGEMEEN FYSIOTHERAPEUT
076-5931725
deze resultaten kan men het energieverbruik verminderen en
het comfort in huis verbeteren. Uiteraard delen we de uitkomsten ook graag met jou.
Doel van de actie
De kosten voor het uitvoeren van een blowerdoortest zijn
hoog, gemiddeld zo’n € 400,-. Niet echt aantrekkelijk voor
particulieren. Wij denken dat dit anders kan. Met een blowerdooractie willen we eerst zoveel mogelijk leren, zodat we in
de toekomst alle huishoudens in Terheijden de test tegen een
aantrekkelijk tarief kunnen aanbieden. In april starten we met
een actie speciaal voor onze leden. Twintig woningeigenaren /
huurders ontvangen een gratis blowerdoortest. De uitkomsten
nemen wij mee in ons energiebespaarplan voor Terheijden en
delen wij met alle inwoners.
Wat is een blowerdoortest?
Tijdens een blowerdoortest zetten we de woning onder druk
met een grote ventilator die lucht uit of in de woning blaast.
Door het drukverschil kun je voelen en meten waar kieren en
andere luchtlekken in de woning zijn. We maken inzichtelijk
waar de kieren zijn en wat het effect is als je ze dichtmaakt en
hoe dit werkt samen met de ventilatie van je huis.
Samen op weg
Je huis verduurzamen hoef je niet alleen te doen, we helpen
je de komende tijd graag op weg. Via onze social media-kanalen, de nieuwsbrief en het TEC Journaal houden we je op de
hoogte van het verloop van deze actie en delen uiteenlopende
besparingstips. Heb je vragen over energiebesparing of wil je
een energie-ambassadeur op bezoek? Stuur een mail naar energiebesparing@traaisenergiecollectief.nl.
Tester worden?
We hebben heel veel aanmeldingen voor de ronde in april ontvangen, hieruit blijkt dat veel Terheijdenaren op kierenjacht wil-

len. (De aanmeldtermijn voor de gratis test is verlopen.) Na het
uitvoeren van de blowerdoortest bij de 20 huizen willen we
deze tegen een aantrekkelijk tarief kunnen aanbieden en in zoveel mogelijk huizen de test uitvoeren. We kunnen hierbij hulp
gebruiken. Lijkt het je leuk om blowerdoortesten uit te voeren
in Terheijden of ken jij iemand? Stuur een mail naar bovenstaand
e-mailadres.

Uitvoeren van een blowerdoortest. Foto René Schotanus.

VAN HET WMO-PLATFORM DRIMMELEN
Nieuws uit het overleg

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het college van
burgemeester en wethouders
over het beleid rond de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Tijdens de (digitale)
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vergadering van maart kwamen o.a. de
volgende onderwerpen ter sprake:
Veilig Thuis

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld. Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk
geweld voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Elke regio heeft zijn
eigen Veilig Thuisorganisatie. Veilig Thuis
geeft advies en biedt ondersteuning. Men
kan contact opnemen met Veilig Thuis
als er een vermoeden is van kindermishandeling of huiselijk geweld (0800-2000).
Binnen onze gemeente zijn er medewerkers die een speciale training hebben gehad om te kunnen omgaan met signalen
of meldingen van huiselijk geweld.
Respijtzorg
Respijtzorg biedt de mogelijkheid om
de mantelzorgers de zorg van hun zorgvrager even over te laten nemen. De bedoeling is dat de zorggever even rust en
vrij kan nemen van de zorg die hij/zij dag
en nacht moet geven. De zorg kan zowel
bij mensen thuis als bij een speciale instelling plaatsvinden. Hoewel dit al vaak
een aandachtspunt is geweest, blijkt in
Drimmelen de vraag heel divers te zijn en
ook wordt er niet veel om gevraagd. Het
Platform vraagt zich af of er niet eerst
naar mogelijkheden gezocht moet worden, zodat mensen weten dat er ook een
mogelijkheid is.Wellicht komt de vraag als
er ook een aanbod is.
Digitale Gezondheidszorg
De werkgroep digitale gezondheid heeft
de door haar uitgebrachte notitie besproken met wethouder Schuitmaker.
Het Wmo-Platform vindt de aanpak van
de digitale gezondheidsvoorzieningen
een facet van gemeentebeleid dat voor
de toekomstige mogelijkheden binnen de
gemeente belangrijk is en uitdrukkelijk
om een beleid vraagt. Het Platform vindt
dan ook dat de gemeente actief betrokken moet zijn bij de ontwikkeling van de
digitale gezondheidszorg. In de ogen van
het Platform dient de gemeente de regie
voor deze ontwikkelingen in handen te
houden.
Omgevingsvisie

Het Wmo-Platform heeft gereageerd:
Houd vanaf het begin rekening met mensen met een beperking en andere inwoners, die aangewezen zijn op de Wmo.
Dat betekent o.a.
- Versterk de aanwezigheid en toegankelijkheid van fysieke voorzieningen, zoals
winkels, sociaal-culturele voorzieningen
en zorginstellingen e.d.
- Versterk de individuele publieke vervoersmogelijkheden.
- Zorg voor een gezonde omgeving.
- Burgerparticipatie is bij dit alles erg belangrijk.
Vragen of opmerkingen?
Reageren kan naar het Wmo-Platform
Drimmelen. E-mail: jcabroos@planet.nl,
telefoon: 06-51055721, website: www.
wmoplatformdrimmelen.nl.

GEMEENTE
GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Tegemoetkoming
voor
chronisch
zieken en gehandicapten (MvCG)
Heeft u moeite om
rond te komen door
een laag inkomen? En heeft u extra kosten door uw ziekte of beperking? Misschien komt u dan in aanmerking voor
de MvCG. Dit is een financiële tegemoetkoming van de gemeente Drimmelen. De
tegemoetkoming is er voor inwoners met
een laag inkomen en een chronische ziekte of beperking. Inwoners met een ziekte
of beperking hebben vaak extra kosten.
De tegemoetkoming is bedoeld om deze
extra kosten te compenseren. Het bedrag
dat u krijgt, hangt af van uw inkomen.
In 2021 is de tegemoetkoming:
• € 350,- als uw (gezamenlijke) inkomen
lager is dan 130% van het sociaal minimum.
• € 250,- als uw (gezamenlijke) inkomen
lager is dan 110% van het sociaal minimum.
Er is een aantal voorwaarden:
• U bent chronisch ziek en/of heeft een
beperking.
• U bent inwoner van de gemeente Drimmelen.
• U bent 18 jaar of ouder.
• Uw inkomen is niet hoger dan 130% van
het sociaal minimum.
• U heeft extra kosten door uw ziekte.
Om MvCG aan te vragen kunt u bellen
met het Sociaal loket van de gemeente
Drimmelen op telefoonnummer 14 0162.
Het Sociaal loket helpt u graag verder.
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Meer informatie over de tegemoetkoming is ook te vinden op www.drimmelen.nl.
Als u vorig jaar MvCG heeft gehad, hoeft
u geen nieuwe aanvraag te doen. U ontvangt automatisch bericht van ons. Daarin
staat wat u moet doen om dit jaar een
tegemoetkoming te krijgen.
Postcoderoosproject
Opgewekt
Drimmelen

De eerste postcoderoosprojecten van
Opgewekt Drimmelen gaan definitief
door! Binnenkort worden er zonnepanelen geplaatst op de daken van familie
Rasenberg in Hooge Zwaluwe en familie
Koorevaar in Lage Zwaluwe waarmee we
gezamenlijk en lokaal duurzame energie gaan opwekken. Ook de gemeente
Drimmelen doet mee met een aantal
Zondeelen. Er zijn nog enkele Zondeelen
beschikbaar, dus als u nog mee wilt doen,
schrijf u dan snel in! Kijk op www.opgewektdrimmelen.nl voor meer informatie.
Hondenbeleid
Binnen de bebouwde kom bent u verplicht om de poep van uw hond op te ruimen. Zo houden we het samen schoon.
Verspreid over de kernen zijn verschillende afvalbakken en poepbakken (speciaal
voor honden) te vinden waar u de poep
in kunt gooien. Zo hoeft u er niet lang
mee rond te lopen. Met een zakje bij de
hand bent u snel klaar. Bij dierenspeciaalzaken kunt u ook speciale zakjes en andere opruimmiddelen kopen.

Binnen de bebouwde kom bent u verplicht om uw hond aan te lijnen, met
uitzondering van losloopgebieden. Deze
losloopgebieden hebben we ingericht,
omdat het fijn is om uw hond los te laten lopen. Een sprintje in de buitenlucht
of lekker ravotten met andere honden, zo
blijft uw viervoeter gezond en gelukkig!
Op de gemeentelijke website www.drimmelen.nl vindt u het volledige bericht
over hondenbeleid en kunt u een overzicht vinden van de aangewezen hondenlosloopgebieden.
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BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde
omgevingsvergunningen
Terheijden, Ravensnest 2 (4844 TT) (W2021-0139): Het bouwen van een opslagschuur (ter vervanging van). Ingekomen
d.d. 26-02-2021.
Terheijden, Hofjesweg 2 (4844 TC) (W2021-0164): Het wijzigen van het gebruik
van het pand. Ingekomen d.d. 09-03-2021.
Verleende omgevingsvergunningen
reguliere procedure
Wagenberg, Bosakker 27 (4845 EN) (W2021-0011): Het realiseren van een dakopbouw op de garage/berging. Besluitdatum: 03-03-2021.
Terheijden, Norbartstraat 10 (4844 CS)
(W-2021-0072): Het aanleggen van een
in- uitrit. Besluitdatum: 10-03-2021.
Terheijden, Hoofdstraat 24 (4844 CE)
(W-2021-0032): Het kappen van 1 eik
i.v.m. voorkoming van schade en waarborgen van veiligheid. Herplantplicht van
tenminste twee (fruit)bomen. Besluitdatum: 05-03-2021.
Terheijden, Raadhuisstraat 29 (4844 AA)
(W-2021-0060): Het kandelaberen van 1
plataan in de achtertuin i.v.m. behoud van
de boom en beperking van overlast. Besluitdatum: 05-03-2021.
DORPSGERICHT WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om het
bevorderen
van
leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid. Hiervoor werkt de coördinator
dorpsgericht werken samen met bewoners, woningcorporaties, 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: @LilianDrimmelen.
Wandelchallenge 2021
Doet u al mee met
de Wandelchallenge 2021? Iedere
maandag geven we
om 19.00 uur een
korte inspirerende aftrap op de Facebookpagina ‘Wandelchallenge gemeente
Drimmelen’. Daarna kunnen mensen zelf
of met z’n tweeën een wandeling van 1,
3 of 5 km wandelen in hun eigen dorp. U
kunt natuurlijk ook op een andere dag of
tijdstip gaan wandelen, of meerdere keren
per week.
Aanmelden kan via wandelchallenge@
gmail.com. U krijgt dan in de week van
tevoren de route van de week gemaild.
Kijk voor meer informatie en de routes
ook op www.wijzijndrimmelen.nl > Wandelchallenge.
Let op: Vanwege de huidige coronamaat-

regelen 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 Facebookpagina en wijzijndrimmelen.
nl over de aangepaste regels.

DE EERSTE
GOEIESTOEPKESROUTE
LIGT IN LAGE ZWALUWE
In Lage Zwaluwe is de eerste Goeiestoepkesroute opgeleverd. Dit is een netwerk
van drempelloze, goed begaanbare voetpaden dat de belangrijke plekken in een
dorpskern met elkaar verbindt. Ook de
andere vijf dorpskernen van de gemeente krijgen nog dit jaar een dergelijk goed
toegankelijk voetpadennetwerk.
Herkenbaar met Goeiestoepkestegel
De eerste Goeiestoepkesroute werd 8
maart officieel opgeleverd door Engbert
Tienkamp, die zich als bestuurslid van
stichting WWZ-Drimmelen inspant voor
toegankelijkheid in de gemeente, en wethouder Jan-Willem Stoop. Ze onthulden
samen de Goeiestoepkestegel, waarmee
het voetpadennetwerk herkenbaar zal
zijn door heel het dorp.
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met stichting WWZ-Drimmelen (Wonen
Welzijn Zorg) en organisaties als KDOB
(gezamenlijke Drimmelense Ouderen),
Woonvizier, SWO en Surplus en bewonersgroepen de belangrijkste looproutes per kern bepaald. “Veel bewandelde
routes tussen voorzieningen als supermarkt, apotheek, buurthuis worden met
de Goeiestoepkesroute toegankelijk voor
iedereen, zonder drempels of obstakels,”
zegt wethouder Stoop. “Of je nou met
boodschappen loopt, met een rollator,
met een kinderwagen of in een rolstoel
zit, iedereen moet drempelloos en veilig
door zijn dorp kunnen gaan. Daarom krijgen deze routes ook extra aandacht bij
het onderhoud.”
Brabant
De verbeterde voetpaden kregen al enkele werktitels. “We hadden de Prioritaire
Voetpaden, maar dat klinkt veel te ingewikkeld. Rode loperroute was ook een
optie, maar dan klinkt het alsof een goed
trottoir een luxeproduct is” verklaart
wethouder Stoop. “Maar het is noodzakelijk en tegelijk heel normaal om een route
van toegankelijke, goede stoepen te hebben in je dorpskernen. Toen was de stap
naar de naam Goeiestoepkesroute snel
gemaakt, we wonen immers in Brabant.”
De gemeente investeert dit jaar € 750.000,in de stoepen. De eerstvolgende Goeiestoepkesroute komt in Drimmelen. Later dit jaar volgen de andere dorpen.

VERSCHERPTE REGELS
VOOR MODDER OP DE
WEG EN BOOTWRAKKEN
Voortvarend
Engbert Tienkamp: “We zagen het al tijdens de schouw die we deden in elk dorp.
Er viel het nodige te verbeteren, was de
conclusie. Eind 2019 kwamen de resultaten van een onderzoek door adviesbureau Juust met de bijbehorende adviezen
over de toegankelijkheid van de voetpaden,” zegt Tienkamp.“Ik ben blij dat de gemeente die voortvarend heeft opgepakt.
Maar als WWZ-Drimmelen blijven we
alert op de kwaliteit van de goeiestoepkes. De routes zijn een belangrijke stap
naar een inclusieve gemeente Drimmelen,
waar iedereen, zoveel mogelijk zonder
hulp, kan meedoen.”
Geen drempels of obstakels
Om het plan te verwezenlijken zijn samen

Als de gemeenteraad akkoord gaat, kan
de gemeente verwaarloosde bootjes aanpakken en modder op de weg laten verwijderen door de veroorzaker, of dit op
zijn kosten laten doen. Deze punten en de
invoering van een verbod op lachgas en
op ballonnen zijn enkele opvallende wijzigingen in de nieuwe APV, die 25 maart op
de raadsagenda staat.
Ongewenste situaties
Met de bepaling over ‘vaartuigwrakken’
wil de gemeente bijvoorbeeld ook de
dumping van afgeschreven boten en boo
tjes aan kunnen pakken. “We zijn een waterrijke gemeente met een groot buitengebied,” constateert burgemeester Gert
de Kok. “Dan heb je soms specifieke instrumenten nodig om de veiligheid en de
kwaliteit van de openbare ruimte te kunnen bewaken. Met de nieuwe APV kunnen
we doorpakken bij dit soort overlast en
ongewenste situaties.”
Oogstseizoen
“We hebben veel smalle wegen en voor-
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al tijdens het oogstseizoen levert modder
regelmatig overlast en onveilige wegen
op,” stelt De Kok. “Een vervuiler is op dit
moment verplicht om de weg schoon te
maken, terwijl hij ook verantwoordelijk is
als er vanwege de gladheid door modder
op de weg ongelukken gebeuren. Maar
zover mag het natuurlijk nooit komen.
Daarom willen we nu deze stok achter de
deur hebben om vervuilers aan te kunnen
spreken.”
Ballonnen en lachgas
Hoe feestelijk het oplaten van ballonnen ook is, ze leveren gevaar op voor plant en dier. Hierover is ook een verbodsbepaling
opgenomen in de APV, net als voor wensballonnen vanwege
brandgevaar. Ook komt er een verbodsbepaling voor het gebruik van lachgas. Burgemeester De Kok: “We constateren niet
vaak dat lachgas gebruikt wordt, maar de APV geeft ons straks
wel de mogelijkheid om in te grijpen als het nodig is.”
Geactualiseerd
Met het raadsvoorstel wordt de huidige APV, ingevoerd in 2018,
geactualiseerd. Dit betreft een aantal grotere en kleinere aanpassingen vanwege nieuwe wetgeving, rechterlijke uitspraken en
nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten.

SUBSIDIE VOOR AANLEG NATUUR
voor boeren en landeigenaren

Wie in het buitengebied woont en op zijn of haar grond ruimte
heeft voor de aanleg of het in stand houden van landschapselementen kan hiervoor subsidie krijgen. “Je kunt hierbij denken
aan een knotwilgenrij, een wandelpad, een poel of een bloemrijke rand langs de akker,” legt
wethouder Vissers uit. “Het zijn
elementen die het landschap
tot leven brengen, er ontstaat
meer variatie in plant- en diersoorten en het zorgt ervoor
dat bewoners en toeristen
meer plezier beleven aan het
buitengebied. Bovendien verbinden we de agrarische sector
en natuur met elkaar in plaats
van dat we de tegenstellingen benadrukken. Daar ben ik groot
voorstander van.”
Vergoeding voor landbouwgrond
De subsidie, die vanaf deze week kan worden aangevraagd, komt
voort uit de Stimuleringsregeling Landschap, een regeling van
de provincie, gemeenten en waterschappen. Wethouder Vissers:
“Hiermee willen we landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren stimuleren.” Naast vergoedingen voor landschapselementen en wandelpaden is er ook een vergoeding mogelijk
voor de inbreng van landbouwgrond. De regeling is uitgebreid
met onder andere de mogelijkheid tot
vergoeding van
waterpartijen
die van betekenis zijn voor
het waterbeheer.
Brabant
Een boer of

landeigenaar kan via een coördinator landschapsbeheer van
Brabants Landschap advies inwinnen. De coördinator geeft aan
waar het waterschap of de gemeente vooral belang bij heeft. De
coördinator kan ook helpen bij de aanvraag en de uitvoering.
Afhankelijk van het doel financiert de gemeente of het waterschap 50% van de vergoeding en de provincie de andere helft.
Advies aan de keukentafel
De subsidie geldt niet altijd binnen de gemeente en niet overal
is elk thema opengesteld. Bij serieuze belangstelling volgt een
keukentafelgesprek. Meer informatie en de actuele situatie is te
vinden op de website van de provincie Noord-Brabant. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Ernst Verwer (elerverwer@gmail.com), die namens ANV Drimmelen & Moerdijk
e.o. is aangesteld als gebiedscoördinator. Zijn telefoonnummer:
06 53217681.

KERKEN
ONTWIKKELINGEN RONDOM
CENTRUMPLAN MADE

José Mureau, vice-voorzitter, namens pastoraal team
en parochiebestuur Vijf Heiligen Parochie
Op 28 januari jl. gaf de meerderheid van de raadsleden van
de gemeente Drimmelen groen
licht voor de verdere ontwikkeling van het centrumplan
Made. Gemeente Drimmelen,
Boei en Breda Bouw werken samen verder aan de ontwikkelingen in dit gebied. Aan een toekomstbeeld van een bruisend centrum met als middelpunt de H. Bernarduskerk, als sociaal-cultureel centrum.
De Vijf Heiligen Parochie is blij dat deze beeldbepalende kerk
behouden kan worden voor de gemeenschap.

Nieuwe kerkplek in centrum van Made
Naar aanleiding van de toekomstige nieuwe functie van de H.
Bernarduskerk heeft het parochiebestuur de afgelopen tijd diverse gesprekken gevoerd over hun nieuwe plek om te kerken.
Daarbij hebben we onze voorkeur uitgesproken voor de H. Maria Magdalenakapel, die behoorde tot het H. Jozefklooster.
De H. Maria Magdalenakapel is in 1921-1922 gebouwd. Veel inwoners zullen zich de
kapel met rector Van
Bekhoven en het klooster nog herinneren als
het St. Joseph-pensionaat
oftewel de “kostschool”.
Onze voorkeur is gehonoreerd en momenteel
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worden er gesprekken gevoerd over de
inrichting van de kapel, het parochiekantoor en vergaderruimten. In juni 1989
verlieten de zusters het klooster en in
januari 1990 werd het complex gesloopt.
Made was weer een deel van haar historisch centrum en erfgoed kwijt.
Na de meisjessschool
aan
de
K l o o s t e rstraat, het St.
Josephpensionaat, het
patronaatsgebouw en
de
VGLO
school zijn alleen de H. Bernarduskerk en
de kapel van de H. Maria Magdalena nog
over op deze historische plek.
De Vijf Heiligen Parochie is blij, dat de
beeldbepalende H. Bernarduskerk en de
H. Maria-Magdalenakapel op deze wijze
toch behouden kunnen worden voor de
gemeenschap van de gemeente Drimmelen.
Waarschijnlijk eind 2022-begin 2023 willen wij u, als Vijf Heiligen Parochie, welkom heten in onze nieuwe kerkruimte. In
de tussenliggende tijd blijven we zo lang
mogelijk kerken in de H. Bernarduskerk
en u ontvangen op het parochiekantoor.
We houden u graag op de hoogte, zodra
er weer nieuwe ontwikkelingen zijn.
Het klooster en de bijgebouwen werden
in 1990 gesloopt, de kapel bleef behouden en wacht nu weer een functie als kerkplek op Made.

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

Vieringen door de week en in het

weekend
Zaterdag 27 maart 19.00 uur: Eucharistieviering. Palmpasen. Voorganger:
kapelaan L. Ballester. Zang en begeleiding:
enkele leden A.S.T.
Donderdag 1 april 19.00 uur: Witte Donderdag. Voorgangers: pastoor M.
Lindeijer en kapelaan L. Ballester.
Vrijdag 2 april 15.00 uur: Goede Vrijdag. Kruisweg. Voorganger: pastoraal medewerker G. v.d. Korput.
Zaterdag 3 april 19.00 uur: Paaswake.
Voorganger: pastor P. Schellens.
Zondag 4 april 11.00 uur: Pasen. 1e
Paasdag. Voorganger: kapelaan L. Ballester.
Openingstijden parochiekantoor:
Het parochiekantoor in de Markstraat nr.
2 is geopend op vrijdagochtend van 9.30

tot 12.00 uur, tel. 076 5931216. U kunt
dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, een gesprek, opgeven van
gebedsintenties, afhalen doopbewijzen
enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06-51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzigingen in uw
gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de
privacy mogen de gemeentes niet meer
doorgeven wie er komt wonen binnen
onze parochie. Bent u nieuw, verhuist u
binnen het dorp of gaat binnen uw gezin
iemand zelfstandig wonen, laat het dan
a.u.b. weten aan het Parochiekantoor,
Markstraat 2, 4844 CR Terheijden tel. 076
5931216. Of via e-mailadres (zie hierboven). Bij voorbaat dank.

IETS VERDER VAN....
SMOEL OP DE STOEL
De actie Smoel op de Stoel
heeft maar liefst € 25.215,aan donatiegeld opgehaald.
Het bleek een waardevolle
samenwerking tussen NAC
Breda, de NAC Supportersvereniging en Swim to Fight Cancer
Breda. Op een ludieke manier is in Breda zo aandacht gevraagd voor de ziekte
kanker. Het opgehaalde geld gaat via de
Stichting Fight Cancer 100% naar KWF
Kankerbestrijding ten bate van kankeronderzoek. Op maandag 1 februari jl. vond
de actie Smoel op de Stoel plaats tijdens
de wedstrijd NAC Breda – Almere City FC. De
gedoneerde ‘smoelen’ bleken een stille steun voor
de spelers van NAC Breda want ze gingen met een
flinke overwinning naar huis. De smoelenopbrengst was €16.500,-.
NAC Breda heeft deze unieke shirts met
daarop de tekst: Love live, Fight Cancer
belangeloos beschikbaar gesteld voor
een veiling. De opbrengst van de geveilde
shirts was € 8.715,-. Dit bedrag is inclusief de veilingkosten die door Kunstveiling.nl aan de Stichting Fight Cancer zijn
geschonken. Op 13 maart zijn de unieke
spelersshirts op de middenstip van het
NAC-stadion aan de trotse eigenaren van
de shirts uitgereikt.
Onderzoek naar kanker blijft noodzakelijk!
Per jaar krijgen 118.000
mensen de diagnose kanker. In 2019 stierven ruim

45.000 mensen aan de gevolgen van kanker. Dagelijks overlijden nog steeds teveel mensen aan kanker. Door geld op te
halen voor onderzoek dragen we bij aan
het vergroten van de overlevingskansen
van mensen met kanker. Door onderzoek
ontdekken artsen eerder kanker in een
vroeger stadium en kunnen ze daarbij
ook effectievere behandelingen inzetten.

De komende editie van
Rondom de Toren wordt i.v.m.
de Paasdagen eerder gedrukt
dan normaal.
Inleveren van kopij en advertenties kan hierdoor echt maar tot
woensdag 31 maart.
Fijne
Paasdagen!

Rondom de Toren wordt bezorgd
op woensdag of donderdag.
Geen RdT in uw brievenbus?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of weekbladen@spotta.nl
of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer
vermelden.
--------------------------------Uw post it gratis in
Rondom de Toren?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

Johan van Gurp ziet veel verschillende vlinders op De Hartel.
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