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GARAGE BASTIAANSEN GAAT STOPPEN

Wat voor velen als een verrassing zal komen, voor henzelf tot 
een half jaar geleden ook, Wim en Delie Bastiaansen gaan stop-
pen met hun garagebedrijf aan de Bredaseweg in Terheijden. 
Leeftijd en gezondheid zorgen ervoor dat ze wat vroeger dan 
gepland met pensioen gaan; ze willen nog graag wat meer vrije 
tijd om te kunnen genieten van hun kinderen en kleinkinderen. 
Ze gaan, als alles verkocht is maar daarover dadelijk meer, ook 
weg uit Terheijden om te gaan wonen in Bergharen (bij Nijme-
gen) waar ook hun dochter Debby met haar gezin woont. “Gaan 
jullie Terheijden niet missen?” is dan de logische vraag. “Nou”, 
antwoordt Wim, “we zullen hier nog vaak te vinden zijn. Onze an-
dere dochter, Carola, woont met man en 2 kinderen ook in Ter-
heijden én we hebben hier onze hobby’s en familie in de buurt.”  

Op 1 april 1990 kochten zij als jong ondernemersechtpaar huis 
en garage over van de firma Fons van Dorst, waar Wim enige 
jaren tevoren ook had gewerkt. “In de eerste jaren was het hard 
aanpoten, dat weet elke beginnende ondernemer. Maar we kre-
gen het goed op de rit en konden samen (Wim in de garage, De-
lie administratie en pomp, maar indien nodig ook ín de garage) 
een aardige boterham verdienen.” Delie vult lachend aan: “De 
boterham wel, maar het beleg niet altijd!”
Na een jaar of 5 begon het tegen te zitten…… Ze wilden de ga-
rage uitbreiden en kregen overleg met de gemeente.  Toen bleek, 

HET GAAT JULLIE GOED
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na onderzoek, dat de schoongrondverklaring die ze bij koop had-
den gekregen niet klopte. De grond bleek wél vervuild! Dit werd 
een hele vervelende tijd van overleg en discussie met gemeente, 
vorige eigenaar, de bank (die de hypotheek wilde stoppen) enz. 
Er kwamen processen, advocatenkosten, bodemonderzoek en 
noem maar op. Hier zijn ze 10 jaar!! mee bezig geweest. Eind 
van deze vervelende toestand: het bedrijf kon blijven, vervuilde 
grond bleef zitten, hypotheek bij een andere bank én tot 2012 
het verdiende geld wegbrengen om alle kosten af te betalen. 
Om dan je motivatie vast te behouden valt niet mee.  Toch, en 
dat tekent hun ondernemersgeest, zijn ze doorgegaan met hun 
bedrijf. Door de jaren heen groeide hun bedrijf en werkten ze 
ook met personeel. “Gelukkig hebben we ook heel veel leuke en 
mooie dingen meegemaakt”, zo vervolgt Wim. “We hadden fijne 
vaste klanten, zowel particulier als bedrijfsmatig en we haalden 
ook veel plezier uit de motorcross. Dat was en is onze grote 
hobby. We bouwden onze motoren ook zelf en hebben zelfs 
weleens tegen elkaar gecrosst!! Het mooiste was dat we onze 
hobby ook konden inzetten voor het goede doel.” Wim en De-
lie hebben het dan over het jaarlijkse motorcross-evenement in 
Made, waar ze zich als vrijwilligers 23 jaar lang met hart en ziel 
voor hebben ingezet. Onder auspiciën van D.V.O. (Door Vrien-
den Opgericht; de “oude” fanclub van Wim als crosser, waarvan 
Wim ook 20 jaar voorzitter is geweest) werd het jaarlijkse grote 
cross-evenement opgezet om geld in te zamelen voor het goede 
doel: Het Fazantennest in Made, een woonvoorziening voor jon-
geren met een beperking, die hier zelfstandig maar mét begelei-
ding, kunnen wonen. “Hier hebben we allebei zoveel voldoening 
uit gehaald, dat was en is fantastisch. Zowel het evenement als 
het uiteindelijke resultaat maken het de moeite waard om hier 
met liefde en plezier je vrije tijd in te stoppen!” Ook hierbij 
blijven ze allebei actief betrokken, na hun vertrek naar Bergha-
ren. Dat je zoveel enthousiasme over je sport ook overdraagt, 
blijkt wel uit het feit dat beide kleinzoons intussen ook crossen! 
Leeftijd en gezondheidsperikelen deden hen besluiten om wat 
eerder te stoppen. De garage is inmiddels leeg en verkocht en 
zal eind april gebruikt gaan worden door Toon van der Westen 
Food & Drink. Het huis van Wim en Delie zal ook binnen enige 
tijd te koop komen, waarna ze dus verhuizen naar Bergharen. 
Ze maken graag van deze gelegenheid gebruik om hun klanten, 
zowel particulieren als bedrijven, te bedanken voor het vertrou-
wen dat ze 31 jaar hebben mogen krijgen!
Wim en Delie, jullie hebben laten zien dat ondernemen niet 
altijd vanzelf gaat. Maar jullie hebben, ondanks tegenslagen, toch 
de bezieling en het enthousiasme gehouden om door te gaan! 
Daar heb ik waardering voor! Namens Rondom de Toren wens 
ik jullie veel geluk en gezondheid toe. Geniet ze daar in Berg-
haren!
Christ  Verdaasdonk

HARMONIE O.V.U. 40 JAAR IN 1931

In de zomer van 1931 was het feest op Wagenberg. Op 15 
en 16 augustus werd het 40-jarig bestaan van de fanfare uit-
gebreid gevierd met een festival en ook weer een zomerker-
mis, ofwel een “kermesse d’été”. Dit stond op 21 augustus in 
de krant.
Er werden ook 3 leden in het zonnetje gezet vanwege hun 40-ja-
rig lidmaatschap. Dat waren J.W. van Alphen, L. van Dorst en 
H. de Leeuw.  Van Alphen was de dirigent en ook voorzitter, 
of zoals dat toen genoemd werd: “directeur en president”. W. 

EN  TOEN GEBEURDE...
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Scheermakers was 40 jaar erelid, zoals dat in de krant van 13 
augustus te lezen was. Er werd nu bij de jongensschool (toen 
Brouwerijstraat 29) een groepsfoto gemaakt en de dag werd 
besloten met een feestavondje.

In datzelfde feestjaar, maar twee maanden eerder, was de Wa-
genbergse pastoor Oomen 25 jaar priester. “Het dorp was in 
vlaggentooi, terwijl vóór en in de parochiekerk versieringen 
waren aangebracht”. Na de diensten in de kerk werd er aan 
de pastoor een “kinderhulde” gebracht. Dat gebeurde met ver-
schillende reidansen door de meisjes en een blijspel door de 
jongens. “De muzikale leiding was in handen van den heer Wael-
put, terwijl de heer J. W. van Alphen voor pianobegeleiding zorg-
de”.  Waelput was schoolmeester en een begaafd muzikant.  Van 
Alphen was de eerder genoemde dirigent. “Na een dankwoord 
van den jubilaris en een aangename verrassing gingen de kinde-
ren huiswaarts. En de katholieke fanfare O.V.U. zorgde voor het 
slot van dezen dag”. Over dit priesterfeest van de pastoor ver-
scheen op 10 juni 1931 een uitgebreid artikel in het Dagblad 
van Noord-Brabant.
In de “gewone tweemaandelijksche vergadering” op zondag-
avond in mei 1932 werd gemeld dat ”door O.V.U. veel jonge 
krachten zijn aangeworven”. Die vonden het jammer dat men 
niet was gaan dauwtrappen op Hemelvaartsdag, terwijl 3 zus-
terverenigingen Wagenberg hadden bezocht. Besloten werd 
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“het volgende jaar deze traditie in eere te 
houden”. Dit was te lezen in het Dagblad 
van Noord-Brabant van 11 mei 1932.
En de dertiger jaren heeft de Wagen-
bergsche Voetbal Club gespeeld op een 
weiland waar nu het Van den Elsenplein 
is. De feestelijke ingebruikneming was bij 
het begin van het voetbalseizoen 1935-
1936 met daarbij muziek van onze fanfare. 
Meer over  WVC en VCW is te zien en te 
lezen in ‘Wagenberg Voetbalt” tot 1970,  
Vlasselt-boekje 74 (1995) en het jubile-
umboek van 2020.
Johan van der Made

ENIGE  OVERPEINZINGEN 
VAN DE H. MARIA
Op mijn plaatsje, in mijn kapelleke aan de 
Poolsedreef, ben ik vooral rust gewend. 
Regelmatig krijg ik bezoek van diverse 
mensen die hier stilte zoeken, mijmeren, 
mediteren, bidden, een kaarsje opsteken 
en daarna weer hun weg gaan. Ook heb 
ik aanloop van wandelaars en fietsers die 
hier even pauze houden, wat eten, een 
slokje water drinken, genieten van de 
tuin en de omgeving en daarna hun tocht 
weer voortzetten.
Speciale aandacht krijg ik van de 5 leden 
van de werkgroep van de heemkunde-
kring De Vlasselt die mijn omgeving ver-
zorgen en mij natuurlijk ook aandacht ge-
ven. Behalve het geluid van de grasmaai-
machine, de snoeischaar en een enkele 
passerende auto, is het hier dus vooral 
rustig. Dat wil ik graag zo houden.

De afgelopen week was, voor mij althans, 
nogal hectisch. Eerst was er een onver-
laat die van de goedheid der mensen 
meende te kunnen profiteren door hier 
illegaal een collectebus vast te schroeven. 
Het kaarsengeld zou zo in de verkeerde 
zakken belanden. Dit werd gelukkig tijdig 
ontdekt door de mensen van De Vlasselt, 
die het maaksel op 15 maart weer verwij-
derden. Ik heb begrepen dat BN/De Stem 
er nog een stukje aan heeft gewijd.
Vervolgens kwam er op woensdag een 
man met hoed (volgens mij was hij kaal) 

met een machientje weer de rust ver-
storen. Er werd een oude goudenregen 
verwijderd waarbij ook de bijl nog werd 
gehanteerd. Vervolgens werd er met dat 
machientje een gat gegraven. Ben be-
nieuwd wat hiervan de bedoeling is. Ge-
lukkig is de rust weer ingetreden.
De volgende dag werd er een appel-
boom afgeleverd die, bij navraag door de 
oud-voorzitter van De Vlasselt, namens 
boomkwekerij Nieuwesteeg was ge-
schonken.

En ja, afgelopen zondag 21 maart, weer 
wat volk. Gelukkig niet te kort op elkaar. 
Bleken dat weer mensen van De Vlasselt 
te zijn. In dat eerder gegraven gat werd de 
Elstar appelboom met enig ceremonieel 
geplant, ter verfraaiing van mijn omgeving. 
Een nieuwe lente, een nieuwe boom! De 
bedoeling is dat bezoekers straks van 
deze vruchten kunnen genieten.
Ik heb begrepen dat er over een halfjaar 
weer wat bijzonders staat te gebeuren. 
Dat zien we tegen die tijd wel. Voor nu en 
tot dan: rust.
Ed Oud.

VLASWEEL UTOPIA

In het artikel van Rondom de Toren van 
24 maart 2021 schrijft de fractievoorzit-
ter van Lijst Harry Bakker dat hij verbindt 
door in gesprek te gaan met bewoners 
van de Vlasweel in Terheijden omdat die 
het er niet mee eens zijn dat er op nr.  1
een zorginstelling komt met 6 tot 8 be-
woners. De meeste bewoners zijn het 
hier niet mee eens omdat er al een grote 
zorginstelling staat op 100 meter van de 
Vlasweel.
Hij meent dit probleem opgelost te heb-
ben door in gesprek te gaan met de inwo-
ners en de partijen die het pand gekocht 
hebben, respectievelijk de zorginstelling 
die er een huisvesting gaat realiseren 
voor mensen met licht autisme.
Ik stel hier nadrukkelijk dat ik tegen dit 
plan was, ben en blijf.  Tevens constateer 
ik uit dit artikel dat hier sprake is van 
pure partijpropaganda voor de Lijst Har-

ry Bakker.
Door te luisteren naar omwonenden, hun 
onzekerheden en boosheid los je geen 
enkel probleem op.
Je moet de gemeente waar die omwo-
nenden in beklag zijn gegaan aanspreken, 
maar daar wordt niks mee gedaan.
Als je op deze manier wilt promoten dat 
mensen volgend jaar gaan stemmen op 
deze partij dan zul je toch uit een ander 
vaatje moeten gaan tappen.
We wachten de toekomst af, maar mocht 
deze gemeente (die toch al niet erg voor 
de bewoners is) zijn zin doordrijven, dan 
voorzie ik de lezers van dit blad volgend 
jaar van een gratis stemadvies.
Ton van Dongen,  Vlasweel bewoner

OEI…..

Leuk die palen, maarre...
Push-ups in de hondenpoep?

En nu is er ook nog eens tegenaan ge-
piest... lekkere workoutplek!

LEZERS IN DE PEN
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POPKOOR  SWITCH 
SPEELT  SWINGENDE 
MUZIEKBINGO 

Door corona kunnen we helaas al lange 
tijd niet samen zingen en we missen alle-
maal de gezellige repetitie-avonden. Dus 
zoeken wij telkens naar alternatieven om 
toch verbinding met elkaar te houden. Zo 
hebben wij onlangs aan het alternatieve 
programma U-Sing-Phone meegedaan, 
waarbij ieder thuis het nummer The Fa-
mily  Tree heeft ingezongen. Hiervan werd 
in de studio een mooie totaalopname ge-
maakt, te beluisteren op www.popkoor
switchterheijden.com.

Nu was het tijd voor een ander alterna-
tief. Onlangs hebben wij, op onze vaste 
repetitie-avond, een gezellige online mu-
ziekbingo georganiseerd via Teams. Om-
dat niet iedereen bekend was met Teams 
waren er in de week voorafgaand een 
paar momenten gepland om hier mee te 
oefenen, zodat iedereen gelijke kansen 
had bij de bingo. 
Vooraf hadden de bestuursleden een prik-
kelend pretpakketje bij de deelnemers 
thuis bezorgd met een hapje en drankje 
en natuurlijk de bingokaart. Iedereen was 
mooi op tijd online aanwezig en de tech-
niek werkte goed mee. Het thema van 
de bingo was de 80’s en je zag iedereen 
lekker meezingen en bewegen; ook een 
aantal nummers uit ons eigen repertoire 
kwam voorbij! Tijdens de pauze gingen 
we in break-out rooms uiteen, zodat er 
ook even tijd was om in kleine groepjes 
bij te kletsen.
En natuurlijk werd er fel en fanatiek ge-
streden om de bingoprijzen; zowel Lia 
als Ramona gingen er met twee prijzen 
vandoor. Ook Lizanne had prijs. Het rad 
van fortuin bepaalde wat de prijs was, met 
uitzondering van de hoofdprijs. 
De reacties waren bijzonder enthousiast 
waar de organisatie erg blij en verrast 

mee was. Zo kunnen wij weer na gaan 
denken over de volgende happening. 

POSTCODEROOSPROJEC-
TEN OPGEWEKT DRIMME-
LEN  VAN  START
Alle ‘Zondeelen’ uitgegeven

De eerste twee postcoderoosprojecten 
van Coöperatie Opgewekt Drimmelen 
gaan allebei binnenkort van start. Alle be-
schikbare Zondeelen zijn uitgegeven. 
Meer dan 50 burgers, bedrijven en ver-
enigingen hebben gebruik gemaakt van 
het aanbod om Zondeelen te reserveren 
bij Opgewekt Drimmelen, waarmee ze 
participeren in zonnepanelen op de da-
ken van de melkveebedrijven van familie 
Rasenberg in Hooge Zwaluwe en familie 
Koorevaar in Lage Zwaluwe. Daarmee 
dragen zij niet alleen bij aan de energie-
transitie, maar hebben ze ook 15 jaar lang 
recht op korting op de energiebelasting. 
Zon op dak staat de laatste tijd meer in 
de belangstelling. Gezamenlijk investeren 
in zonnepanelen op boerderijdaken is een 
goede manier om het landschap open en 
de opbrengsten binnen onze gemeen-
schap te houden.
Het verheugt het bestuur van Opgewekt 
Drimmelen dat ook gemeente Drimme-
len het project een warm hart toedraagt. 

Niet alleen door ondersteuning te bie-
den, maar ook als deelnemer. De ge-
meente doet namelijk ook mee met een 
aantal Zondeelen. Nu beide daken ‘vol’ 
zijn, worden de panelen en omvormers 
besteld. Na een zorgvuldige beoordeling 
van de opgevraagde offertes hebben we 
zonnepanelen besteld met een vermogen 
van 400 Wattpiek per stuk, een blijvende 
hoge productie en een lange levensduur. 
Na levering zal zo snel mogelijk gestart 
worden met de installatie van de pane-
len op de beide daken, waarmee de eer-
ste stroom in april of mei opgewekt zal 
worden. Daarmee is de eerste stap naar 
een energieneutraal Drimmelen in 2040 

gezet. Samen met de inwoners en be-
drijven zal Opgewekt Drimmelen zich in 
blijven zetten voor nieuwe projecten en 
mogelijkheden om bij te dragen aan de 
broodnodige energietransitie.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drim-
melen zendt 
beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actuali-
teiten van en voor Drimmelen en omge-
ving waarbij actuele onderwerpen in de 
schijnwerpers gezet worden. Hebt u een 
nieuwswaardige mededeling zonder com-
merciële doeleinden? Mail het ons naar 
publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Uit de oude doos - Puur Natuur

De lente is weer begonnen. Nu we gro-
tendeels thuis moeten blijven zenden we 
deze week een herhaling uit van ‘Puur 
Natuur’. Marcel Raafs maakte namelijk 
prachtige beelden van onze mooie na-
tuur in het broedseizoen. Hij ondersteunt 
deze beelden met ingesproken teksten 
over de bijzonderheden in onze natuur.

Opschoondag Drimmelen
De Landelijke Opschoondag op 20 maart 
vond dit jaar in aangepaste vorm plaats. 
De gemeente zorgde voor opschoon-
materialen zoals afvalzakken, grijpers, 
veiligheidshesjes en handschoenen. Ook 
haalde de gemeente de afvalzakken vol 
met zwerfafval weer op. Wij gingen een 
kijkje nemen en spraken met enkele vrij-
willigers.

Dorpsgericht Werken maart/april

VAN  ALLES  WAT
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Iedere maand kunt u kijken naar onze rubriek Dorpsgericht 
werken. Dorpsgericht werken gaat om het bevorderen van leef-
baarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid. Coördinator Lilian 
Lambrechts zal u in deze rubriek voorzien van informatie over 
actuele zaken die hiermee samen hangen. Dit keer heeft zij een 
gesprek met Lisette van Bragt, secretaris VIPP, over de Canvas 
Doekjes Challenge ter gedenking van 75+1 jaar Vrijheid.

Uit de oude doos-Monumentaal Drimmelen 
Vanwege de lockdown is bijna alles op slot. Dit betekent ook 
voor Omroep Drimmelen dat we bijna geen nieuwe items kun-
nen maken. Daarom zullen we de komende periode ook herha-
lingen uitzenden. Deze week is dat opnieuw een aflevering van 
onze serie Monumentaal Drimmelen uit 2016. U vindt in onze 
gemeente 54 rijksmonumenten, 273 gemeentelijke monumen-
ten en 3 van rijkswege beschermde dorpsgezichten. Medewer-
kers van Omroep Drimmelen trokken er per fiets op uit om 
een aantal van die monumenten in beeld te brengen
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een en-
thousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv 
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luis-
teren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken. 
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren, 
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets 
voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij 
leren het u graag. Onze contactgegevens vindt u op de website: 
www.omroepdrimmelen.nl.
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 / KPN, 
XS4ALL en Telfort kanaal 1476/ Telfort, Edutel, Fiber.nl en Stipte 
kanaal 2170. Uitzending gemist of kunt u ons thuis niet ontvan-
gen? Bezoek ons YouTube kanaal. De radiozender is 24 uur per 
dag te beluisteren via de kabel op 92.9 FM, het Ziggo radiokanaal 
917 / KPN, XS4ALL en Telfort kanaal 1176 / Telfort, Edutel, Fiber.
nl en Stipte kanaal 3180 , in de ether op 106.9 FM en natuurlijk 
ook online via de livestream. Volg ons ook op www.omroep-
drimmelen.nl en op Facebook.
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1. Anita Dudok
2. Anita Dudok
3. Susan de Smit
4. Frits Dudok

5. Susan de Smit
6. Marianne Vermeulen

7. Cor Franken
8. Frans Snoeren

9. Toos van Boxsel
10. Gerard van Vugt
11. Gerard van Vugt

1 3
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JUBILARISSEN  ZONNEBLOEM

Wij hebben onder onze vrijwilligers 2 
mensen die zich al 10 jaar inzetten voor 
onze afdeling. De uitreiking zou plaatsvin-
den op onze jaarvergadering afgelopen ja-
nuari, maar dit werd onmogelijk gemaakt 
omdat we door corona niet bij elkaar 
mochten komen. Afwachten dus tot de 
eerst volgende vergadering die, zoals we 
nu weten,  nog lang niet mogelijk is.
Vandaar dan maar aankondigen in Rond-
om de Toren. Onze jubilarissen weten van niets en denken mis-
schien wel dat ze door de Zonnebloem vergeten zijn. Niets is 
echter minder waar, natuurlijk denken wij aan mensen die zich 
al jaren inzetten voor anderen. Zij krijgen dan ook een zilveren 
speld van de Zonnebloem met een officiële oorkonde van de 

directeur van de Zonnebloem, 
Marc Damen.
Wij feliciteren dan ook Marius 
Buijs, die zich al die jaren heeft 
ingezet als voorzitter en na-
tuurlijk ook “bloemschik” vrij-
willigster Ine Rutten.  

Allebei van harte gefeliciteerd en hopelijk knopen jullie er nog 
een paar jaar aan vast bij onze Zonnebloem.

GEVONDEN

Naar aanleiding van een bericht 
in de vorige Rondom de Toren 
over een verloren alarmzen-
dertje van Thebe kwam onder-
staand voorwerp in het zicht. 
Het was helaas niet het ver-
loren voorwerp, daarom een 
nieuw bericht.
Dit zendertje is gevonden in de 
Dorpsstraat in Wagenberg, ter 
hoogte van Mini Billund. Als je 
het mist of weet van wie het is, wil je dan contact opnemen met 
liesbeth@rondomdetoren.nl of  076 5932137. 

IETS  VOOR JOU?

Op www.vrijwilligerswerkdrimmelen.nl vind je alle actuele va-
catures.  Voor organisaties: hier kun je zelf vacatures voor vri-
jwilligers plaatsen. Voor vrijwilligers: hier kun je zoeken naar 
mogelijkheden. 
Wil je meer weten of een gesprek: laat het weten via email: 
vip@swodrimmelen.nl of telefoon: 0162 451894.
We zijn op zoek naar:
Chauffeur Buurtbus 224
Vind je jezelf een goed chauffeur en ben je sociaal ingesteld? Als 
vrijwillig chauffeur op de buurtbus 224 rijd je in een 8 persoons-
busje van Drimmelen via Made naar Oosterhout. Hierdoor kun-
nen de mensen toch naar Oosterhout om bijvoorbeeld te win-
kelen. Deze bus rijdt inmiddels al weer 19 jaar en heeft een leu-
ke groep chauffeurs. Je rijdt 1 of meerdere dagdelen per week 

OPROEPEN
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in een rooster. Na 3 weken heb je een 
week vrij. Je rijdt in een Mercedes Sprin-
ter 313 CDI met automatische 6-traps 
versnellingsbak en deze is voorzien van 
een rolstoellift.
Penningmeester bij Omroep Drim-
melen
Ben je goed met cijfers en heb je een een 
warm hart voor de lokale omroep? Om-
roep Drimmelen bestaat volledig uit vrij-
willigers. De penningmeester doet de vol-
gende werkzaamheden: Het regelen van 
fiscale, juridische zaken en verzekeringen, 
het jaarlijks opstellen van de begroting en 
het bewaken van de begroting, het doen 
van de boekhouding, het opstellen van 
een financieel jaarverslag, het bijhouden 
van een financieel archief, het afhandelen 
van de maandelijkse financiële zaken en 
facturering. 
Als je interesse voor deze vacature hebt, 
stuur dan je motivatie naar bestuur@om-
roepdrimmelen.nl.

BESTE  INWONERS  VAN  
GEMEENTE  DRIMMELEN

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor 
het Platform Sociale Zekerheid.
Het Platform Sociale Zekerheid is de 
spreekbuis voor de inwoners van de ge-
meente Drimmelen op het brede terrein 
van de Sociale Zekerheid.
Misschien heeft u zelf ervaring met een 
uitkeringssituatie of wilt u de ontwikke-
lingen volgen en mee gaan denken om 
adviezen aan B&W op te stellen?
Het Platform Sociale Zekerheid verga-
dert 1 x per 6 weken op maandag van 
15.00 tot 17.00 uur. Daarnaast wordt er 
deelgenomen aan werkgroepen en vergt 
de totale tijdsinvestering inclusief voor-
bereiding maximaal 8 uur per maand.
Voor eenieder die lid wordt van het Plat-
form, is het kunnen lezen en begrijpen 
van beleidsstukken wenselijk. Een inter-
netverbinding en mailadres is in verband 
met verzending van stukken noodzakelijk.
Het eerste kwartaal van dit jaar heeft het 
PSZ actief meegedacht over zaken die 
gaan over werk en inkomen zoals:
-Armoedebeleid, bijstandsproblematiek 
en gemeentelijke schuldhulpverlening, 
aandacht voor gezinnen met een laag in-
komen, financiële gevolgen Toeslagenaffai-

re en coronacrisis.
-Bestaanszekerheid, via het Sociaal Loket, 
waar men goed op de hoogte is van de 
diverse regelingen, kunnen inwoners in-
formatie krijgen over zowel immateriële 
als materiele hulp als gevolg van de co-
ronacrisis.
-Verordening Jeugdzorg 2020 over 
zorg voor jeugd, werk en inkomen. 
-Financiële houdbaarheid van het sociale 
domein naar aanleiding van aangekondig-
de bezuinigingen. Samen met leden van 
het Platform WMO zijn reacties gegeven 
op dit onderwerp, de gemeente geeft aan 
dat de kwaliteit van zorg voor alle inwo-
ners van Drimmelen, ondanks de bezuini-
gingen, gewaarborgd blijft.
-Zorg voor jeugd en het beheersbaar 
houden van de kosten, wat is nodig en 
haalbaar. In een werkgroep gaan we sa-
men met de beleidsmedewerker, leden 
van het CJG en leden van het Platform 
WMO zaken bespreken over kwalitatief 
goede jeugdzorg in de gemeente.
-Werkgroep Laaggeletterdheid, twee le-
den van het  WMO Platform en twee le-
den van het Platform SZ gaan meedenken 
over dit onderwerp, de groep inventari-
seren en met andere organisaties plannen 
opstellen om de groep die moeite heeft 
met lezen en schrijven bij te staan. Ook 
dit is immers een vorm van armoedebe-
strijding.
-Een groep actieve jongeren in de ge-
meente is benaderd om mee te gaan den-
ken met het Platform als het voor hen 
interessante thema’s betreft en over de 
onderwerpen werk en inkomen.
-Informatie gevraagd aan het college over 
aantallen en aanpak terugvordering uitke-
ringen en opleggen boetes sinds de invoe-
ring van de Participatiewet.
-Een bezoek aan het sociaal werkbedrijf 
Midzuid in Oosterhout staat ingepland.
Heeft u interesse om ons Platform te ko-
men versterken,  vraag een oriënterend 
gesprek aan met de voorzitter van het 
Platform Sociale Zekerheid. De heer B. 
Nauta is te bereiken via telefoonnummer 
06 489 36 745 of emailadres bobnauta@
ziggo.nl.

45 JAAR  THEECONCERTEN 
2020-2021 
‘Anders dan anders’ 

Op papier zijn we dit jubileumjaar al heel 
lang aan het vieren. De vier geplande con-
certen blijven de moeite waard om ons 
op te verheugen.  Wanneer? Dat is en 
blijft voor iedereen onzeker. Al vele ma-

len is de planning 
aangepast, maar 
uitstel is zeker 
geen afstel want 
in goed overleg 
met de musici 
passen we ge-
maakte afspra-
ken weer aan.
De animo voor muziek in concertvorm is 
groter dan ooit. We weten één ding heel 
zeker. Van onze prachtige concerten in 
het Witte Kerkje kunnen we beslist weer 
gaan genieten. Hopelijk bent u er dan 
ook in goede gezondheid bij.  Wij kijken 
er naar uit en ook de musici kunnen niet 
wachten om hun muziek hier aan u te la-
ten horen.
Door de verlengde lockdown tot en met 
20 april 2021, en weinig uitzicht op goe-
de berichten met betrekking tot de con-
certen voor de weken erna, zijn er weer 
twee data gewijzigd. Deze keer naar mo-
menten na de zomervakantie:
1. Het concert met de Cello-Suites van 
Bach is verplaatst naar 3 oktober 2021.
2. In plaats van de geplande concerten op 
25 april door het Olga Vocal Ensemble 
wordt het nu ÉÉN concert op zondag 20 
februari 2022 om 16.15 uur!!! Het was 
de enige mogelijkheid op een moment 
dat het ensemble voltallig in Nederland is. 
Daar we deze afspraak met het unieke 
mannenkwintet beslist niet wilden annu-
leren, hebben we de afspraak toch met 
deze aanvangstijd gemaakt. Het is toch 
allemaal verwarrend, dit kon er nog wel 
bij 😉

Hieronder zoals de planning er momen-
teel uitziet.
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.
03 oktober om 15.30 uur: Elisabeth 
Schijns – Cello-Suites van Bach.
20 februari 2022 om 16.15 uur: Olga 
Vocal Ensemble – vocaal mannenkwintet. 
De 2-concertenkaarten zijn vanaf nu niet 
meer aan te schaffen. Degenen die al zo’n 
kaart hadden zijn welkom bij de concer-
ten van zondag 13 juni 2021 om 14.00 
of 16.00 uur (zoals op de kaart staat aan-

UITGAAN
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gegeven) bij het concert van het Leids Ba-
rok Ensemble, en op zondag 20 februa-
ri 2022 om 16.15 uur (!), het concert van 
het Olga Vocal Ensemble. 
Er is wel een wachtlijst voor alle concer-
ten, voor het geval er weer meer mensen 
bij een concert mogen zijn. En dat hopen 
we natuurlijk.
Informatie bij de Stg. Theeconcerten Wit-
te Kerkje Terheijden: E-mail: theeconcer-
ten.wittekerkje@ziggo.nl.  Website: htt-
ps://ConcertenWitteKerkje.com  // htt-
ps://concertenwittekerkje.com/concer-
ten-2020-2021  // ConcertenWitteKerk-
je.com/contact. Telefoon: 076 5931177 
(Agaath), 076 5934434 (Babs).
We blijven u via de website en Rondom 
de  Toren op de hoogte houden van de 
actuele stand van zaken.
Blijf gezond en geniet van de lente.

WAT STAAT ONS TE  WACH-
TEN MET HET PROGRAM-
MA DUURZAAMHEID?

Combinatie Algemeen Belang heeft be-
denkingen over het realiteitsgehalte en 
de haalbaarheid van acties en doelen die 
benoemd worden in de Big Five.
Maak uw borst maar nat!
Want we krijgen te maken met grote op-
gaven ter verduurzaming die veel invloed 
hebben op ons dagelijks leven. Om te 
beginnen wordt van ons verwacht dat in 
2021 alle woningen een gemiddeld ener-
gielabel B hebben. Ga er maar aan staan, 
want als je een oudere woning bezit, dan 
moet deze van onder tot boven geren-
oveerd worden. Dus trek uw portemon-
nee maar open.
Maar 30 kilo afval?
En alsof we met afvalscheiding nog niet 
genoeg ons best doen, terwijl we landelijk 
gezien tot de beste kindjes van de klas 
behoren, zegt het Rijk dat het restafval 
in 2025 teruggebracht moet zijn naar 30 
kilo afval per persoon per jaar. Dit zou 
kunnen, maar dan moeten er voor on-
der andere luiers, welke kiloknallers zijn 
voor de grijze kliko, ook nieuwe oplos-
singen geboden worden vanuit het Rijk 
of de markt. Want willen we terug naar 
katoenen luiers, wetende dat voor de 
productie van katoen veel gebruik wordt 
gemaakt van gif en kinderarbeid in derde 
wereldlanden of Oeigoerse dwangarbeid 

“terug naar katoenen luiers?”

in China? Willen we onze kinderen een 
mooie toekomst bieden terwijl we de 
toekomst van anderen om zeep helpen?
Aardgasvrij?
Dan wordt ook van ons verwacht dat we 
in 2030 van het aardgas af zijn.  Vertrouw-
de cv-ketels moeten vervangen worden 
door alternatieve warmtebronnen waar, 
zoals nu al blijkt, bijstoken nodig is om 
het behaaglijk te krijgen. En dan mogen 
we zeker niet meer praten over bijstoken 
van houtkachels, want andere partijen 
hebben houtstook op dit moment al ter 
discussie gesteld. Zij zetten u dus, letter-
lijk en figuurlijk, de aankomende winters 
al in de kou.
En ja natuurlijk, ook wij zijn ons er terde-
ge van bewust dat, willen wij deze aarde 
doorgeven aan onze kinderen, kleinkin-
deren, achterkleinkinderen enzovoort, er 
stappen genomen moeten worden en dat 
we niet door kunnen gaan op de manier 
waarvan we nu maar vinden dat alles nor-
maal is.
Echter elke stap zal zorgvuldig genomen 
moeten worden, het Programma Duur-
zaamheid geeft richting.
Maar is er nog een weg terug?
De fractie van Combinatie Algemeen 
Belang

HEEL DRIMMELEN IN 
BEWEGING

De lente is begonnen, de zon schijnt weer 
wat vaker, de temperaturen stijgen, de 
bloemen komen uit, de vogeltjes fluiten, 
het is ’s avonds langer licht en dat bete-
kent dat we meer 
naar buiten gaan. 
Uiteraard wel vol-
gens de coronaregels 
want alleen als we 
ons allemaal aan de 
regels houden krij-
gen we corona eron-
der en mogelijk toch 
een echte mooie 
zomer, waar we van 
kunnen genieten 
met kans en ruim-
te voor economisch 
herstel van onder-

nemers die zwaar getroffen zijn.  
Wat zou het mooi zijn als onze lokale ter-
rassen en cafés/restaurants weer snel be-
zocht mogen worden en we weer kunnen 
proosten op het mooie Brabantse leven.
beweging in onze blauwgroene 
ruimte
Er is volop te doen in gemeente Drim-
melen.  
Je kunt een balletje trappen of slaan op 
één van onze (kunstgras) trapveldjes, een 
potje tafeltennis in de openbare ruimte 
spelen en ook met de kabelbaan in één 
van onze speelbossen kun je volop lol be-
leven.
We hebben in ieder dorp jeu de boules-
banen, er zijn veel wandel- en fietspaden.  
We hebben onze mooie havens met 
bootverhuur en ook onze zwemba-
den gaan eind april coronaproof open.  
Zwemmen, fietsen, vissen, wandelen, va-
ren, steppen, suppen, skaten: het kan al-
lemaal in Drimmelen waar ook prachtige 
klimmogelijkheden en outdoor parcour-
sen zijn.
Ook onze lokale sportaanbieders zien we 
steeds meer in het veld en maken gebruik 
van de openbare ruimte, de aanleiding is 
minder maar het geeft wel beweegruimte.  
Het is belangrijk dat je in deze lastige tij-
den in beweging blijft.
Fitheid heeft ook een positief effect op je 
mentaal welbevinden, een win-win situa-
tie voor jezelf dus. 
In Terheijden is zelfs recent een echte 
beweegroute voor iedereen aangelegd, 
geniet ervan. Plant je liever een boompje 
ga dan eens bij het BoerBurgerBos kijken 
of helpen. 
Blijf je geluksmomentjes zoeken.
beweging op de woningmarkt
De huizenprijzen rijzen de pan uit, een 
rijtjeswoning onder de € 250.000 is bijna 
niet te vinden in onze dorpen. Bestem-
mingsplanwijzigingen om woningen te 
kunnen realiseren zijn lange processen.
Toch staat er veel in de steigers in alle 
dorpen. 
Bij project Sterrenkijker in Made bleek 

POLITIEK

Jan-Willem Stoop: Heel Drimmelen in beweging!
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dat de rug-aan-rug woning zeer gewild was onder starters. 
Een mooie woning voor een prima prijs.
Deze woningen willen we dus ook op het E-veld in Terheijden 
en de Verlengde Elsakker in Wagenberg laten landen.
Leuke, slimme en vernieuwende ideeën voor mooi en betaalbaar 
wonen in Drimmelen zijn van harte welkom. Deel ze met ons, 
deze oproep is zeker ook aan de jeugd van Drimmelen gericht. 
Onze contactgegevens staan op www.lijstharrybakker.nl.  Ik ga 
even een ommetje maken.
Jan-Willem Stoop - Lijst Harry Bakker, continu in beweging

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

Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 10 april 19.00 uur: Eucharistieviering. Beloken Pa-
sen. Voorganger: kapelaan L. Ballester. Cantor en zang: dhr. H. 
Vergouwen en mevr. M.  Antonissen.
Zondag 17 april 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: 
pastoor M. Lindeijer. Orgel: dhr. J. van Opdorp, zang: dhr. H.  Ver-
gouwen.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is geopend op vrij-
dagochtend 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 drin-
gende 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 
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 parochie-
kantoor,  Markstraat 
2, 4844 CR Terheijden, 
telefoonnummer  076 
5931216 of via e-mail-
adres (zie boven). Bij 
voorbaat dank.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Kent u iemand die een lintje verdient? 
Ieder jaar is er de zogenaamde lintjesregen. 
Een lintje is een Koninklijke onderscheiding 
voor iemand die bijzonder verdienstelijk is 
geweest voor de samenleving. 
Kent u iemand die volgens u een lintje 
verdient? En woont diegene in de gemeen-
te Drimmelen? Stelt deze persoon deze 
waardering op prijs? Dan kunt u die per-
soon voordragen bij de gemeente. Doe dit 
voor 1 juli via onze website https://drim-
melen.nl/koninklijke-onderscheiding.
Seismisch onderzoek
Sinds 1 maart vinden in de gemeente grondonderzoeken plaats 

KERKEN

GEMEENTE
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Na 50 jaar loopt Heijne nog steeds te shinen!
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naar

naar de mogelijkheid van 
aardwarmte. Energie Beheer 
Nederland (EBN) voert deze 
onderzoeken uit. Aardwarmte 
is een duurzame energiebron 
met een veel lagere uitstoot 
dan stikstof. Het kan zijn dat u 
in de omgeving doffe geluiden 
hoort en trillingen voelt. Door 
de harde ondergrond dragen 
geluiden en trillingen verder 
dan gedacht. Wilt u meer we-
ten over het onderzoek? Kijk 
dan op www.aardwarmte.nl. U kunt daar ook uw vragen over 
het onderzoek kwijt.
(Lithium)batterijen en accu’s regelmatig de oorzaak 
van brand
De afvalbranche wordt regelmatig getrof-
fen door brand. Naast gevaar voor mede-
werkers en bezoekers levert dit ook ma-
teriële en immateriële schade op. Eén van 
de oorzaken die zorgt voor brand is de 
aanwezigheid van (lithium-ion)batterijen 
en accu’s in het afval. Deze batterijen en 
accu’s mogen niet bij het reguliere afval. 
Kijk op www.legebatterijen.nl om te zien waar u deze wel in 
kunt leveren.
Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke on-
dersteuning (Wmo)
Ruim 700 inwoners die in 2020 ondersteuning vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben ontvangen, 
hebben onlangs een brief en een vragenlijst van de gemeente 
ontvangen. Onder Wmo-ondersteuning valt onder andere be-
geleiding, vervoer, hulp bij het huishouden of het laten uitvoeren 
van een woningaanpassing.
Wij zijn benieuwd naar ervaringen met de Wmo ondersteuning, 
vandaar dat uw mening wordt gevraagd middels een onderzoek. 
Onderzoeksbureau ZorgfocuZ voert het onderzoek namens 
gemeente Drimmelen uit. 
Als u een vragenlijst heeft ontvangen is het fijn als u de vra-
genlijsten invult. Meedoen is uiteraard niet verplicht. ZorgfocuZ 
behandelt uw gegevens vertrouwelijk. U kunt de vragenlijst tot 
en met 8 mei 2021 invullen.
Overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers is 
veranderd 
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelf-
standig ondernemers (Tozo) is voor zelf-
standig ondernemers, waaronder zzp’ers. 
De regeling voorziet in een aanvullende 
uitkering voor levensonderhoud als het 
inkomen door de coronacrisis tot onder 
het sociaal minimum daalt. Ook kan een 
lening voor bedrijfskapitaal verstrekt wor-
den om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op 
te vangen.
Tot 31 maart was de Tozo-3 regeling van toepassing. De uit-
kering voor de kosten van levensonderhoud is een kalender-
maand-uitkering. Eventuele inkomsten in deze maand worden in 
mindering gebracht op de uitkering. Er geldt hierbij een partner-
inkomenstoets. De Tozo-3 uitkering kun je tot en met 30 april 
2021 aanvragen. Dit kan via de website van de gemeente.  
Vanaf 1 mei 2021 kunt u geen Tozo-3 meer aanvragen. Sinds 
1 april 2021 geldt Tozo-4. Deze regeling loopt tot en met 30 
juni 2021. Aanvankelijk was het kabinet van plan om in Tozo-

Wij bedanken al onze klanten 
voor het in ons gestelde 

vertrouwen in de afgelopen jaren
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4 een vermogen-
stoets in te voeren. 
Inmiddels is echter 
besloten dat ook in 
Tozo-4 geen ver-
mogenstoets zal 
gaan gelden.
Sinds 1 april kunt 
u Tozo-4 aanvragen. De Tozo-4 uitkering 
kan niet eerder ingaan dan op 1 april 
2021. Let op: als u een Tozo-3 uitkering 
ontvangt, wordt deze niet automatisch 
omgezet naar een Tozo-4 uitkering. U 
moet dus vanaf 1 april 2021 een nieuwe 
aanvraag voor Tozo-4 indienen.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omg.vergunningen
Wagenberg, Hofstad 3 (4845 EL) (W-
2021-0168): Het kappen van bomen en 
het verplaatsen van de inrit. Ingekomen 
d.d. 11-03-2021.
Terheijden, Bredaseweg 2 (4844 CL) (W-
2021-0174): Het kappen van bomen. Inge-
komen d.d. 15-03-2021.
Terheijden, Ravensnest 2 (4844 TT) (W-
2021-0178): Het vernieuwen van de be-
staande ponystal. Ingekomen d.d. 17-03-
2021.
Terheijden, Kwakerpad 3 (4844 RP) (W-
2021-0179): Het kappen van een boom in 
de achtertuin. Ingekomen d.d. 17-03-2021. 
Terheijden, Vierhoven 82 (4844 VD) (W-

2021-190): Het bouwen van een garage/
berging. Ingekomen d.d. 19-03-2021.
Terheijden, Vierhoven 82 (4844 VD) (W-
2021-0191): Het aanleggen van een uitrit. 
Ingekomen d.d. 19-03-2021.
Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Terheijden, Hofjesweg 2 (4844 TC) (W-
2021-0164): Het wijzigen van het gebruik 
van het pand. Besluitdatum: 23-03-2021.
Geweigerde omgevingsvergunning 
reguliere procedure
Terheijden, Zeggelaan 31 (4844 SB) (W-
2021-0109): Het kappen van een es. Be-
sluitdatum: 24-03-2021.
Beschikking omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure
Wagenberg, Stuivezandsestraat 22 (4845 
PN) (W-2020-0726): Het bouwen van 
een schuur met paardenboxen en het wij-
zigen van het bestemmingsplan. Besluitda-
tum: 01-04-2021.
Ingekomen milieumeldingen (activi-
teitenbesluit):
Terheijden, Schotenstraat 18 (4844 EG) 
(W-2021-0177): Het oprichten van een 
inrichting. Ingekomen d.d. 08-03-2021. 
Wagenberg, Wagenstraat 55B (4844 EG) 
(W-2021-0186): Het veranderen van een 
inrichting. Ingekomen d.d. 17-03-2021.
Bekendmaking verkeersbesluit ten 
behoeve van het reserveren van een 

parkeerplaats
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij een verkeersbesluit nemen 
om een parkeerplaats voor het opladen 
van elektrische voertuigen in te richten 
op één van de parkeervakken aan de 
Scheermakershof in Wagenberg, nabij 
huisnummer 2, door het plaatsen van 
bord E4 van bijlage I van het RVV 1990 
in combinatie met een onderbord met de 
tekst “alleen opladen elektrische voertui-
gen”. Op dit verkeersbesluit is een be-
zwaarprocedure van kracht.
Bekendmaking intrekking voorbe-
reidingsbesluit ‘Herziening Buiten-
gebied 2020’
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Drimmelen maken bekend dat de 
gemeenteraad op 25 maart 2021 heeft 
besloten het voorbereidingsbesluit ‘Her-
ziening Buitengebied 2020’ dat op 2 juli 
2020 door de gemeenteraad is vastge-
steld, in te trekken. Met de intrekking van 
het voorbereidingsbesluit is er niet langer 
sprake van een verbod om het gebruik 
van gronden en gebouwen in het bui-
tengebied te wijzigen naar niet-regulier 
agrarisch gebruik, waaronder het telen 
en bewerken van hennep en hasjiesj moet 
worden verstaan. De gemeenteraad heeft 
dit besloten omdat er niet langer sprake 
is van een risico dat teelt van hennep en 
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hasjiesj in het buitengebied kan worden uitgevoerd. De intrek-
king van dit voorbereidingsbesluit is geen besluit conform arti-
kel 6.3 Algemene wet bestuursrecht. Tegen de intrekking van dit 
voorbereidingsbesluit kunt u geen bezwaar of beroep instellen.
DORPSGERICHT  WERKEN
Dorpsgericht werken gaat 
om het bevorderen van leef-
baarheid, veiligheid en socia-
le betrokkenheid. Hiervoor 
werkt de coördinator dorpsgericht werken samen met bewo-
ners, 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.  
Beweegroute Terheijden

Momenteel worden de toestellen en paaltjes van de beweeg-
route in Terheijden geplaatst. De instructieborden volgen bin-
nenkort.  
De beweegroute bestaat uit diverse uitgestippelde routes waar 
u langs kunt lopen met extra mogelijkheden om te sporten en 
te bewegen. Bij een aantal routes kunt u beweegtoestellen vin-
den. Bij alle routes zijn opdrachten voor oefeningen te vinden. 
Op die manier is er in uw eigen dorp een laagdrempelige manier 
van bewegen en sporten mogelijk, zodat iedereen op zijn eigen 
niveau kan sporten en bewegen.
De officiële opening van de beweegroute zal vanwege de huidige 
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coronamaatregelen op een later moment plaatsvinden. U kunt 
zelf al wel in beweging komen en gebruik maken van de toestel-
len, uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen. 
De werkgroep beweegroute Terheijden bestaat uit stichting 
SOVAK, Topzorggroep, Kompan “let’s play” Buurtsportcoaches 
Drimmelen en de gemeente Drimmelen. De beweegroute is 
mogelijk gemaakt vanuit subsidie van de Koerskaart “Denk mee, 
Doe mee”.

KUNT U HELPEN?

Surplus Maaltijdverzorging vraagt voor de regio Terheijden en 
Wagenberg een vrijwilliger om  maaltijden te bezorgen, een
keer per week, bij diverse mensen.
Indien u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met Joke 
den Ridder, mail jokedenridder@ziggo.nl.

COLLECTE KINDERHULP

Wat doet Kinderhulp? In ons land staat 
een groeiende groep kinderen door ern-
stige problemen thuis langs de zijlijn. In 
tehuizen of gezinnen met financiële pro-
blemen is vaak geen geld voor vanzelf-
sprekende zaken zoals een fiets, zwemles, 

vakantie of sporten. Nationaal Fonds Kinderhulp zet zich al 
meer dan 50 jaar in voor deze kwetsbare groep, zodat ook deze 
kinderen kunnen meedoen in onze maatschappij. Want ieder 
kind heeft een beetje gewoon geluk nodig om aan een betere 
toekomst te kunnen werken!
Een voorbeeld waarbij Kinderhulp wordt ingeschakeld: Een 
meisje van 17 jaar, dat er helemaal alleen voor staat. Mishandeld 
door haar vader met niemand om op terug te vallen. Bureau 
Jeugdzorg heeft een kamer voor haar geregeld, maar geld voor 
de inrichting is er niet. Laat staan ouders die helpen met schil-

deren en behangen. Kinderhulp brengt uitkomst. 
In de week van 19 april t/m 24 april wordt weer de jaarlijkse 
collecte van de Kinderhulp gehouden.
Lucy de Bruin en Tiny van den Broek

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.

OP DE  VALREEP



Cor Franken    Anita Dudok    Els Geurts

Christ  Verdaasdonk   Henny Segeren    Nettie van Gils


