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GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 424 024
Pastorale zorg   06 - 514 900 11
Bloedafname Terheijden  Hoofdstraat 2
    ma. - vr. van 8.30 - 10 u
Bloedafname Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    ma. en do. 9 - 10 u
Apotheek Terheijden  076 - 593 4300
Service apotheek Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    na contact apotheek Made
    ma. - vr. 8.15 - 10 u
Surplus Welzijn Terheijden  Raadhuisstraat 2c
    www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. 9 - 10 u
Sociaal Raadslieden Werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. & do. 9.30 - 11 u
 contact   srwdrimmelen@surplus.nl
Schuldhulpverlening  076 - 502 7788
Juridisch spreekuur Terheijden 1e en 3e ma. 17 - 18 u
    Raadhuisstraat 2c
SWO    0162 - 451 894
POLITIE
Algemeen nummer  112
Politie Zeeland/West-Brabant 0900 - 8844
    www.politie.nl
Wijkagenten   L. Brooimans & D. Sjardijn
GEMEENTE INFORMATIE Park 1 Made T. 14 0162
    www.drimmelen.nl
WMO-loket   ma. - vr. 9 - 12.30 u
    gemeente@drimmelen.nl
Milieustraat Terheijden  076 - 593 4795
 openingstijden  ma. - vr. 13 - 16 u,  za 10 - 15 u
Ophalen afval   Terheijden       groen: elke woensdag, grijs: 16/06
            Wagenberg     groen: elke vrijdag, grijs: 18/06
Ophalen oud papier  12/06
Ophalen plastic           Terheijden  09/06  Wagenberg 11/06
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15 - 19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

SPRAAKVERMAAK KIJKT AL UIT NAAR 
SEIZOEN 15

Spraakvermaak sloot op 14 maart een bewo-
gen seizoen af met o.a. Twan Huys en Mari-
on Koopmans als gasten. We maakten enkel 
digitale afleveringen en in januari verhuisden 
we van Ons Thuis naar De Gouden Leeuw. 
Om dit bijzondere seizoen compleet te ma-
ken, speelde op 7 februari een sneeuwstorm 

ons parten. Dik van Beest en gastpresentator Birgit Verhoeven 
(Omroep Brabant) interviewden die middag Sigrid Kaag via een 
live-stream en ook dat verliep prima. 
Seizoen 15
Inmiddels zijn we gestart met de voorbereidingen van seizoen 
15. De grote zaal van De Gouden Leeuw is al gedeeltelijk inge-
richt en we hopen van harte dat we in oktober weer bezoekers 
mogen ontvangen.  Al is op dit moment nog niet duidelijk hoe 
vol de zaal dan mag zijn. Eerder hebben we aangegeven dat de 
seizoenkaarten van het afgelopen seizoen ook in 2021/2022 
geldig zijn. Zondag 10 oktober staat editie 87 van Spraakver-
maak op de kalender.  Volgende afleveringen zijn op 8 novem-
ber, 13 december, 10 januari, 7 februari en 14 maart. Tot 
het einde van dit jaar zijn de afleveringen ook digitaal te volgen. 
Afhankelijk van de ontwikkelingen besluiten we dan om door te 
gaan of te stoppen met de 
digitale edities.  Eerste pri-
oriteit blijft: Spraakvermaak 
in een zaal vol met mensen.  
Nieuwe redactieleden
Angela Otjens blijft de vis-
agie verzorgen en gaat ook 
deel uitmaken van de redac-
tie. Ook Wouter van Bekho-
ven is nieuw in de redactie en hij gaat zich vooral bezighouden 
met de (inmiddels vermaarde) Spraakvermaakquiz.  Met deze 
2 nieuwe aanwinsten is de redactie volledig op sterkte. Marion 
Koopmans, hoogleraar virologie (foto Tien Mureau), schreef op 
14 maart in het gastenboek: “In “Treijen” zei mijn man, wie kent het 
niet. Dank voor de uitnodiging in jullie bijzondere programma. Ik hoop 
dat jullie snel weer live kunnen.”

DOE MEE MET CREATIEVE  WORKSHOPS

Altijd al een prentenboek wil-
len maken of dol op verhalen 
verzinnen? Kom dan naar deze 
workshops in de bibliotheek in 
Made!

Woensdag 23 juni  kun je meedoen met twee superleuke cre-
atieve workshops:  ‘Maak je eigen prentenboek’ & ‘Verhalen ver-
zinnen’. Docente Martine is schrijfster en illustrator van beroep. 
Een illustrator is iemand die tekeningen maakt voor in boeken. 
Kinderen uit de gemeente Drimmelen zijn van harte welkom 
op deze creatieve en vrolijke 
woensdagmiddag bij ‘Verhalen 
verzinnen’ (groep 1 t/m 3) en 
‘Maak je eigen prentenboek’ 
(groep 4 t/m 8). 
Tijdens deze workshops gaan 
we gezamenlijk aan de slag. 
Op jullie aanwijzingen tekent 
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docente Martine de hoofdper-
sonen en voorwerpen. Die te-
keningen vormen de basis voor 
een gezamenlijk verzonnen 
avontuur. Dit verhaal gaan jullie 
tekenen met kleurige materia-
len. Na afloop ontvangen alle 
deelnemers een boekje met 

daarin het gehele verhaal. 
Aanmelden is i.v.m. een beperkt aantal plaatsen verplicht.  Meer 
weten over de workshops en aanmelden gaat via www.sjors-
creatief.nl.
We zien je graag bij Theek 5!

DE  WEEK  VAN DE  JONGE  MANTELZORGER
 

Binnen de gemeente 
Drimmelen zijn er meer 
dan 100 jonge mantel-
zorgers, kinderen die 
vaak zorgen voor een 
familielid. 
De eerste week van juni 
is de Week van de Jonge 
Mantelzorger. Daarom 
zet SWO deze week de 

jonge mantelzorger in het zonnetje. We houden daarom een ijs-
jesactie.  Iedere jonge mantelzorger krijgt een cadeaubon voor 1 
bolletje ijs om te besteden bij IJssalon Maystro in Made.

DEZE BAL IS  VOOR JOU!

S.V. Terheijden is op zoek naar de nieuwe 
Lieke Martens of Frenkie de Jong! Ben jij, of 
ken jij iemand die graag een balletje trapt op 
het schoolplein of in het speeltuintje bij jou 
in de buurt? Kom dan eens meetrainen bij 
S.V.  Terheijden! Wij staan altijd open voor 
enthousiaste nieuwe leden - en zoeken ze-
ker ook naar enthousiaste meisjes die willen 

voetballen. 
Ben je nieuwsgierig? 
Op onze website www.svter-
heijden.nl/lidmaatschap vind je 
meer informatie. Als je je aan-
meldt voor 15 juni, dan kun 
je volgend seizoen al meteen 
starten in ons mooie zwart-wit 
tenue.

GEVONDEN

Van wie is deze buggy? 
Op 8 mei gevonden in het brand-
gangetje van de  Vlasselt.
Als de buggy van u is, kunt u hem 
ophalen bij  Vlasselt 12 in  Wagen-
berg.

OPROEPEN
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VERLOREN

Gezocht: blauwe rugtas, met 
naamplaatje ‘Auke’ eraan.
Verloren nabij Vlasweel op 
maandag 17 mei.
Wanneer iemand hier informa-
tie over heeft,  graag bellen met 
06 20326825.

WAT ELKE  TERHEIJDENAAR ZOU 
MOETEN  WETEN!
Meedenkers gevraagd

We hebben weer een idee bij Heemkun-
dekring De Vlasselt. Een idee waar we jul-
lie hulp bij nodig hebben. Eerst even de 
achtergrond van het idee.
We leven in een vluchtige maatschappij. 
Alle informatie willen we graag kort en 
bondig met veel plaatjes. Geen lange ge-
detailleerde teksten, geen dikke boeken. 
TikTok filmpjes duren 30 seconden. Twit-
terteksten zijn 160 tekens en ga zo maar 
door. Historie en cultuur lenen zich niet zo goed voor kort en 
bondig. Wel zijn er initiatieven om grote onderwerpen toegan-
kelijker en overzichtelijker te maken. Zo is er de Canon van de 
Letterkunde en de Canon van Nederland. De Canon van Ne-
derland is een lijst van vijftig thema’s die een samenvatting geeft 
van de geschiedenis van Nederland. 
Wij hebben het plan om iets dergelijks voor Terheijden te ma-
ken. Geen Canon maar een overzicht “Wat elke Terheijdenaar 
zou moeten weten”. Het beeld dat we daarbij hebben is een 
korte beschrijving van “de belangrijkste weetjes van Terheijden”. 
We willen die weetjes ordenen in thema’s. Per thema willen we 
dan de 3 meest prominente weetjes opnemen in een mooie 
Vlasselt-uitgave. Een uitgave die we aan elk huishouden in Ter-
heijden beschikbaar stellen en die we ook geschikt maken voor 
de toeristen in Terheijden.  We hebben jullie advies nodig bij het 
samenstellen van de thema’s. Later komen we bij jullie terug om 
invulling te geven aan de thema’s.
De volgende thema’s hebben wij al bedacht:
- De belangrijkste Gebeurtenissen
- De belangrijkste Inwoners
- De belangrijkste Sporters
- De belangrijkste Kunstenaars
- De mooiste Plekken
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- De belangrijkste Gebouwen
- De belangrijkste Monumenten
- De mooiste Huizen
Vraag aan jullie: welke thema’s missen we 
nog? Wat vinden jullie dat we ook moe-
ten opnemen? Heb je suggesties: mail ze 
naar ons. Liefst met een paar voorbeel-
den waarvan jij vindt dat die onder dat 
thema vallen. Stuur je bericht naar 
secretariaat@devlasselt.nl.

AUTOMAATJE

Heeft u een oproep gehad voor de vacci-
natie voor Covid 19 van het RIVM, maar 
kunt u niet zelf naar de vaccinatielocatie 
komen? ANWB AutoMaatje helpt! Ook 
bij een vaccinatie met een medische in-
dicatie!
Voor meer infor-
matie of het aan-
vragen (minimaal 2 
dagen van tevoren) 
van een rit naar de vaccinatielocatie, kunt 
u op werkdagen tussen 9.30 en 12.00 uur 
bellen naar  ANWB  AutoMaatje Drim-
melen 0162 748739 of een email sturen 
naar automaatje@swodrimmelen.nl.
Samen komen we er wel!

VRIJWILLIGERSWERK

Op www.vrijwilligerswerkdrimmelen.nl 
vind je alle actuele vacatures. 
Voor organisaties: hier kun je zelf vacatu-
res voor vrijwilligers plaatsen.
Voor vrijwilligers: hier kun je zoeken naar 
mogelijkheden. 
Wil je meer weten of een gesprek, laat 
het weten via e-mail: vip@swodrimme-
len.nl of telefoon: 0162 451894. 

Secretaris KDOB (Kring Drimme-
len en Ouderen Belangengroepen)
Bij KDOB komen alle KBO’s uit Drimme-
len samen en zij vertegenwoordigt hen 
provinciaal en landelijk. 
Draag je de KBO’s een warm hart toe, 
misschien ben je al lid en wil je graag 
secretarieel werk doen? Dan ben je erg 
welkom.   
Taalmaatje voor een bewoonster 
van stichting Prisma
Vind je het leuk om te gaan met mensen 

met een (lichte) verstandelijke beperking 
en heb je ook wat met taal? 
Dan is dit een hele leuke vraag voor je. 
Een bewoonster van stichting Prisma wil 
graag haar Nederlandse taal verbeteren. 
Hiervoor is het belangrijk dat ze veel 
leest en oefent. Dit lukt haar niet alleen. 
Wil je haar helpen? 
Voor taalvrijwilligers is er (indien je dit 
wilt) een leuke en leerzame cusrus van 
4 dagdelen die door het ROC gegeven 
wordt. 
Wandelmaatje voor bewoonster 
Prisma
Een bewoonster van Prisma wil heel 
graag wandelen, en zoekt iemand die dat 
met haar wil gaan doen. 
Spreekuurmedewerker Vluchtelin-
genwerk
Zoek je zinvol vrijwilligerswerk met veel 
afwisseling? Als spreekuurmedewerker 
kom je in aanraking met statushouders in 
Drimmelen. Je helpt hen door ze te ont-
vangen, door telefoontjes te beantwoor-
den en met alle administratieve werk-
zaamheden die hierbij komen kijken.

HARMONIE  “O.V.U.” NAAR 
GOUDEN BRUILOFTEN

In de krant van 7 februari 1934 werden 
bij ons 3 huwelijksfeesten genoemd. Het 
eerst vermelde bruidspaar Blijlevens-v.d. 
Steen was toen niet 50 maar 45 jaar ge-
trouwd. Hun gouden bruiloft stond 5 jaar 
later uitgebreid in de krant en is na te 
lezen in Vlasselt-boekje 40 (pag. 45-48). 
Vele jaren had “Mie van Steen” een krui-
denierswinkel op Dorpsstraat 20.  Theo-
door was timmerman. Later woonde het 
echtpaar op Dorpsstraat 5.
Adriaan en Cornelia de Bever-van Hoof 
woonden vanaf 1927  Postweg 17.  Adri-
aan was klompenmaker geweest en in 
1896 vanuit Boxtel met zijn gezin naar 
Wagenberg gekomen. Al vrij snel had hij 
een eigen klompenmakerij in de Bran-
destraat aan de Zwaluwse kant. Daar was 
ook een café. In de klompenmakerij werk-
ten 5 van zijn zoons en enkele knechten. 
Dit staat beschreven in het Vlasselt-boek-
je 38 ‘Het ambacht klompen maken’ van 
Ad Jacobs (1988). “Des middags bracht de 
harmonie bij de mooi versierde woning 
een ovatie en gaven de inwoners door 
hun talrijke opkomst blijk van sympathie 
voor de brave oudjes.”
Daarbij werd ook genoemd het echtpaar 
Antonie en Adriana Cornelissen-van der 
Veeken. Zij hadden een boerderij op Mun-
nikenhof gehad en woonden later Hoofd-

straat 37.  Tot 1954 was dat Dorpstraat 
A 154.
Op 22 augustus 1934 waren Antonius en 
Maria van Oosterhout-Blijlevens 50 jaar 
getrouw.

De familie woonde Dorpsstraat 16 Wa-
genberg. “Een prachtige eereboog voor 
de woning, de buurt bevlagd, enz., deed 
elk, die op doortocht door het dorp was, 
zien, wat er aan de hand was. Om 7 uur 
vereenigde de familie zich in de kerk, tot 
het bijwonen eener H. Mis uit dankbaar-
heid. Des avonds bracht de harmonie 
O.V.U.  eene serenade.”
Op 29 januari 1936 waren Petrus en Jo-
hanna van den Berk-Verwaters 50 jaar 
getrouwd.

De familie woonde in de Zandkuil op 
nummer 2. Petrus was arbeider en 
grondwerker. “De echtelieden P. van den 
Berk-Verwaters op Wagenberg vierden 
onder vele blijken van belangstelling hun 
gouden bruiloft. De harmonie Onze Vrije 
Uren bracht hun een serenade.”
Op 26 februari 1936 waren Janus en 
Catharina de Jong-van Tilburg 50 jaar 
getrouwd. De familie woonde langs de 
Vaartkantsevliet, nu is dat ter plaatse van 
Zeggestraatje 2. Voor het huis lag toen 
slechts een voetpad.  Maar ook zij kre-
gen een serenade van de Wagenbergse 
fanfare. Het muziekgezelschap kwam daar 
op unieke wijze naar toe en wel met de 
polderboot. Deze ongewone gebeurtenis 
trok erg veel bekijks. In de Wagenstraat 

EN  TOEN GEBEURDE...
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stapten de muzikanten, met het fanfa-
re-bestuur, in de versierde boot.  Voor de 
familie, en ook voor de buren, was dit een 
unieke en onvergetelijke gebeurtenis. Met 
dank aan kleinzoon Ad Kokke.
Op 30 januari 1936 waren Wout en Se-
bastiana Loose-Jooren 50 jaar getrouwd. 
Ze woonden vooraan in de Postweg en 
daar stond “een prachtige eereboog voor 
de woning. ‘s Avonds bracht de harmonie 
Onze Vrije Uren eene serenade”

Op 31 mei 1939 waren Jan en Martina 
van Helmond-de Jong 50 jaar getrouwd. 
De familie woonde achter in de Vogel-
straat, in de volksmond ‘de zeug’ ge-
noemd. “Op Donderdag 1 Juni e.k. hoopt 
het echtpaar Jan van Helmond en Martine 
de Jong, wonende op De Zeug alhier, den 
dag te herdenken waarop het vóór 50 
jaar in den echt werd verbonden. Het zal 
beide oudjes dezen dag voorzeker niet 
aan belangstelling ontbreken.”
Vanwege de oorlogsomstandigheden 
werden de muziekinstrumenten veilig op-
geborgen en kon O.V.U. niet meer komen 
spelen. Zo waren op 12 mei 1940 Jan en 
Janeke de Jongh-van Campen 50 jaar ge-
trouwd. In de krant van 30 april werd dit 
bekendgemaakt: “De buurtbewoners zijn 
reeds druk in de weer om het gouden 
paar dien dag op passende wijze te hul-
digen”. Het gouden huwelijksfeest kon 
helaas niet doorgaan, maar gelukkig wel 
in 1945, kort na de bevrijding van Neder-
land.
En op 10 januari 1943 waren Petrus  en 
Jacoba van Opstal-van Dijk 50 jaar ge-
trouwd. “Deze dag zal ongetwijfeld niet 
onopgemerkt voorbijgaan, daar er reeds 

een buurtcomité is gevormd en zelfs 
het bekende muziekkorps ‘De Straatvin-
ken’ toestemming heeft gekregen een 
serenade te brengen aan het nog krasse 
echtpaar.” Dit zogenaamde ‘muziekkorps’, 
van buurtvereniging De Straat, gebruik-

te nepinstrumenten en zorgde daarmee 
voor een plezierige sfeer.
Johan van der Made

ZOMERVERMAAK

Wat was het stil 
in Terheijden tij-
dens de lock-down. 
Het Witte Kerk-
je, doorgaans een 
concertbedrijvig-
heidscentrum, stond alleen maar Puur 
Wit te wezen. Ons Thuis, het Spraakver-
maak-onderkomen, werd een vreemd 
“House”. Het intermenselijk contact 
werd gesmoord door afstand en mond-
vodjes.  Waar de wat rijpere dorpsgeno-
ten normaal de mond van vol hadden: 
“Wat gaat het Zomervermaakteam dit 
jaar weer uit de hoge hoed toveren”, 
werd naar de achtergrond gedrongen 
door het pandemiemonster.

Wat hebben we de bedrijvigheid en het 
contact gemist.  Achter de schermen is er 
koortsachtig gezocht wat er nog moge-
lijk was om het isolement van menigeen 
te verlichten en dat door de mazen van 
het net en de wet kon.  Een programma-
boekje zat er dit jaar niet in vanwege de 
onzekerheid en de kosten.  Activiteiten 
werden afgeblazen, want, zeg nou zelf, 
het is toch niet te doen om tijdens onze 
picknick aan je dichtstbijzijnde buurman/
vrouw te vragen “Gooi het zout even 
door”.  Aanreiken gaat moeilijk op ander-
halve meter afstand. Ook gesprekken ver-
liezen hun intieme karakter als je moet 
schreeuwen vanwege de afstand.
Toch zijn nijvere geesten blijven zoeken 
naar muizengaatjes om toch nog enige 
bedrijvigheid op te rakelen. Maar alles 
staat of valt met de mogelijkheden, die in-
terim conducteur De Jonge en consorten 
ons geven.
Mocht er een dusdanige versoepeling 
komen dan duiken en springen wij daar 
gelijk op in. U krijgt van ons een e-mail 
met doelgerichte informatie.  We hebben 
al heel wat adressen, maar mocht u uw 
e-mailadres nog niet hebben doorgege-
ven,  dan kunt u een e-mail sturen naar

zomervermaakterheijden@gmail.com. 
Mocht u niet over internet beschikken, 
trek dan een familielid, buur of kennis aan 
zijn vestje of ander kledingstuk om u te 
helpen.  Alle gegevens worden natuurlijk 
volgens de privacywet beschermd.
In het kort nog even de werkwijze: als 
u interesse hebt om deel te nemen aan 
een eventuele activiteit in juli/augustus 
geef dan uw e-mailadres door.  Als er iets 
bekend is, krijgt u bericht van ons over 
de excursie, de datum etc. Daarna kunt u 
inschrijven. Houd ook posters bij winke-
liers in de gaten.
Vanzelfsprekend dient u (corona) gezond 
te zijn en die gezondheid wensen wij u 
uiteraard ook toe. 
Het Zomervermaak genootschap

FOTO  VAN DE MAAND MEI 

Deze keer valt de keuze op een foto van 
Marijke de Haze. De foto is gemaakt, toen 
het nog mogelijk was i.v.m. corona, in de 
LocHal (openbare bibliotheek) in Tilburg 
tijdens een fototocht van onze club. Een 
vrouw die aandachtig haar telefoon be-
kijkt. Tegenwoordig voor iedereen wel 
een herkenbare pose. 

De zwart-wit foto is, vanwege de sfeer 
die de foto uitstraalt, typisch voor Ma-
rijke. Het onderwerp goed in beeld ge-
bracht met daaromheen ‘diffuus’ licht. 

VAN  ALLES  WAT

WWW.RONDOMDETOREN.NL

WWW.FACEBOOK.COM/
RONDOMDETOREN
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OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopen-
de actualiteiten van en voor 
Drimmelen en omgeving waar-
bij actuele onderwerpen in de 
schijnwerpers gezet worden. 
Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële 
doeleinden? Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Uit de oude doos – IJslandtocht 2011

Kijkt u ook al uit naar de va-
kantie? Om u in de stemming 
te brengen laten we u een zeil-
tocht zien naar IJsland. Met de 
zeilboot “Blue Berry” togen 
drie zeezeilers in 2011 naar dit 
prachtige land. Aan boord wa-

ren schipper Leo Verschuren met de bemanning Anne Venhuis 
en Ad van Dijk.  Onze cameraman Ad van Dijk maakte er een 
geweldig verslag van.
Dorpsgericht werken

Iedere maand kunt u kijken 
naar onze rubriek Dorpsgericht 
werken. Dorpsgericht werken 
gaat om het bevorderen van 
leefbaarheid, veiligheid en soci-
ale betrokkenheid. Coördinator 
Lilian Lambrechts zal u in deze 

rubriek voorzien van informatie over actuele zaken die hiermee 
samen hangen. Deze maand heeft zij een gesprek met Sanneke 
de Bont van Surplus over schuldhulpverlening.
Uit de oude doos – Molenaars in opleiding 2013

In 2013 maakte Omroep Drim-
melen beelden van molenaars in 
opleiding. De opleiding ging uit 
van een stichting, met het doel 
de kennis in stand te houden 
van het molenaarschap en be-
houd van de molens in Neder-

land. De 3 mensen die deze opleiding toen deden waren vrij-
willigers. Het regelmatig actief zijn van een molen houdt alles in 
goede conditie. 
Muziek in de regio-Con Forza

Weet u nog hoe het was toen 
we nog live optredens konden 
bijwonen in onze regio? Om u 
daaraan te herinneren zenden 
we een optreden uit van het 
koor Con Forza, dat in 2020 
optrad in restaurant Onze Kerk 

in Hooge Zwaluwe. In dit fragment hoort u het lied ‘Shut Up and 
Dance with me’, een nummer dat we nog niet eerder uitzonden 
bij Omroep Drimmelen.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een en-
thousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv 
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luis-
teren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken. 
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren, 
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets 
voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij 
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1. Adje Vermeulen - 2. Cor Franken
3. Els Geurts - 4. Frans Snoeren -
5. Gerard van Vugt - 6. Elly Bloe-

mendaal - 7. Anita Dudok - 8. Toos
van Boxsel - 9. Mandy de Ruyter - 
10. Shu-kwan Man 11. Tonny van 

Geel - 12. Kees Fennema
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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 onze website 
www.omroepdrimmelen.nl en op Facebook.

SPREEKUUR SENIORWEB  TERHEIJDEN 
GAAT  WEER  VAN START

Het gratis spreekuur en inlooppunt ‘DIGITALE VRAAGBAAK’, 
een samenwerking tussen SeniorWeb Terheijden en Surplus 
Welzijn gaat binnenkort weer van start in de Huiskamer van de 
voormalige pastorie aan de Hoofdstraat 2 in Terheijden. 
De huidige coronamaatregelen alsook het vaccinatieprogram-
ma staan dit weer toe. U kunt dan, wanneer de exacte datum 
bekend is, weer terecht met vragen over of problemen met 
uw smartphone, tablet, laptop / PC, e-reader of omgaan met 
de digitale wereld / overheid (DigiD).  Vrijwilligers en ambassa-
deurs van SeniorWeb staan u dan te woord en helpen u op weg. 
Neem gerust uw apparatuur mee en vergeet de snoeren niet. 
Het spreekuur gaat gehouden worden iedere dinsdagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur. 

Tot de daadwerkelijke opening kunt u met uw vragen al terecht 
via e-mail seniorwebterheijden@gmail.com of telefonisch 06 
22324517. Houd tot die tijd de berichtgevingen in de gaten in de 
huis- aan huisbladen, op de websites van www.kijkopdrimmelen.
nl,  www.seniorweb.nl/terheijden en de facebookpagina www.
facebook.com/terheijdenseniorweb.
Vriendelijke groet, Jan van Vliet, SeniorWeb Terheijden

VAN HET  WMO-PLATFORM DRIMMELEN
Nieuws uit het overleg

Het Wmo-Platform Drimmelen 
adviseert het college van 
burgemeester en wethouders 

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

info@harmonieterheijden.nl
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over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(Wmo). 
Wmo-Platformleden (even voorstellen)
Dit keer stelt Jan Seelaar zich voor. Hij schrijft: Ik woon in Lage 
Zwaluwe en ben o.a.  betrokken bij de KBO. Binnen het Wmo-
Platform heb ik als speciaal aandachtspunt  ‘Wonen’.  Er is binnen 
Drimmelen een zgn. Woonvisie. Dit is een ruim begrip met veel 
invalshoeken. Je kunt denken aan woningbouwplanning en wat 
voor soort woningen en voor wie. Maar ook hoe duurzaam 
kunnen we binnen het wonen zijn? Hierbij overleggen we met 
meerdere partijen. (2010seto@gmail.com)
Ervaringsdeskundige

In Drimmelen vinden we dat 
alle inwoners mee moeten 
kunnen doen met die activitei-
ten waaraan ze binnen de ei-
gen mogelijkheden mee willen 
doen. De problemen willen we 
horen van de mensen zelf, an-
ders gezegd, van ervaringsdes-
kundigen. 
Dit keer was Steven bij onze 
vergadering om ons bij te 
praten. 
Hier volgt zijn verhaal: “Mijn 
naam is Steven Gerards, (LVB: 

licht verstandelijke beperking). Ik ben 26 jaar en inwoner van 
Breda. Ik ben ervaringsdeskundige en een dichter.  Wat ik vooral 
doe is de mensen wijsmaken wat een ervaringsdeskundige is en 
wat we nodig hebben. Ik praat o.a. met gemeentes en bedrijven 
hierover. Vandaag heb ik mezelf voorgesteld bij de gemeente 
Drimmelen. Ik vertelde erover dat ik door mijn verstandelijke 
beperking dronken lijk en door een spraakgebrek is mijn 
snelheid van spreken sloom. Dat gaf een probleem bij sommige 
portiers. Ik wil graag meehelpen en meedenken hoe we o.a. de 
laaggeletterdheid kunnen verbeteren en hoe we toegankelijkheid 
kunnen bieden voor mensen met een beperking. Ook kopen 
bedrijven en gemeentes mijn bundels waar vooral gedichten in 
staan. Door middel van de gedichten kunt u lezen hoe het leven 
is voor iemand met een beperking en hoe we worden behandeld 
in de samenleving. Drimmelen wil hier ook meer aandacht aan 
gaan besteden. Ik zou graag in contact komen met anderen om 
te kijken wat de mogelijkheden zijn.  Toegankelijkheid is soms 
een groot probleem en ik wil dat mee helpen oplossen”.
Voor meer informatie: www.stevenschrijft.com.
Burgerberaad

Het Wmo-Platform stelde 
de vraag: Is het mogelijk om 
tot een overzicht te komen 
van alle groepen die zich 
bezighouden met adviezen 
of ideeën over gemeentelijk 

beleid in Drimmelen? Als dat in beeld is zou de gemeente via 
zo’n overzicht telkens een beroep kunnen doen om per groep 
mensen af te vaardigen om mee te denken. Op die manier krijgt 
men een structureel overleg van alle vertegenwoordigingen. Een 
soort burgerberaad waarop men een beroep kan doen om mee 
te denken. Dit voorkomt enquêtes over allerlei onderwerpen 
aan inwoners waarvan men ook niet weet of men reageert. 
Vragen?
Vragen of opmerkingen over deze informatie? Reageren kan 
naar het  Wmo-Platform Drimmelen. E-mail: jcabroos@planet.
nl,  telefoon: 06 51055721.
Website: www.wmoplatformdrimmelen.nl.
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VIJF HEILIGEN PAROCHIE
Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt Terheijden
E-mail: terheijden@naardekerk.nl

Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag  5 juni 19.00 uur: Eucharistieviering. Extra collecte 
t.a.v. ondersteuning bisdom.  Voorganger: pastoor M. Lindeijer. 
M.m.v. enkele leden van de Tempeliers.
Zaterdag 12 juni 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: 
kapelaan L. Ballester. Orgel: dhr. J. Horbach. Zang: dhr. H. Ver-
gouwen.
Mededelingen
Bij binnenkomst wordt u gevraagd naam en telefoonnummer 
op te schrijven.  Tijdens de viering kan er niet gestookt worden, 
de kerk wordt warm gestookt tot een kwartier voor aanvang 
van de viering. Er is in deze viering geen koor, wel een cantor/
organist of klein zanggroepje, maar er mag niet meegezongen 
worden. Het dragen van mondkapjes in de kerkelijke ruimte: 
graag bij binnenkomst mondkapje op, als u in de ruimte zit mag 
het mondkapje af, als u de kerk verlaat weer mondkapje op. In 
onze kerken geldt ook 1,5 m afstand. Kom niet naar de viering 
bij gezondheidsklachten. Geef elkaar geen hand. Indien er com-
munie wordt uitgereikt, gaat dit veilig.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is geopend op 
vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, telefoonnummer 076 
5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, 
jubileum, een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen 
doopbewijzen enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u 
contact opnemen met telefoonnummer 06 51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescher-
ming van de privacy mogen de 
gemeentes niet meer doorge-
ven 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, telefoonnummer  076 5931216 of via e-mailadres 
(zie boven).  Bij voorbaat dank.

HISTORISCH MOMENT GEBIEDSVISIE 
DE BIESBOSCH
Lijst Harry Bakker,  VVD, Combinatie  Algemeen 
Belang, PvdA, SAMEN en Gemeentebelangen hebben 
een gezamenlijke inspreekbijdrage gedaan op het 
raadsvoorstel “Gebiedsvisie De Biesbosch” 

Nu wegkijken zou betekenen dat de gemeenteraad de Biesbosch 
weg zou geven. Dat mocht niet gebeuren en de genoemde par-
tijen hebben -met succes- gezamenlijk een statement gemaakt 
tijdens de opinieronde van 20 mei 2021.
De genoemde partijen hadden het gevoel dat de gemeentera-
den en belanghebbenden tot nu toe buiten spel bleven staan 
bij cruciale beslissingen over de Biesbosch. In de gebiedsvisie 
die voorlag mocht de raad enkel wensen en bedenkingen ken-
baar maken, en daar was men het niet mee eens. De zonering 

KERKEN

POLITIEK
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die is vermeld in de gebiedsvisie was niet 
acceptabel en het gepresenteerde uitvoe-
ringsplan was onder de maat en had be-
ter gemoeten. 
De volgende punten zijn gezamenlijk in-
gebracht: (integraal overgenomen uit de 
inspreekbijdrage)
1. We willen dat deze concept gebiedsvi-
sie als startpunt wordt gebruikt om met 
belanghebbenden in het gebied -de sta-
keholders en partners- tot een heel con-
creet uitvoeringsprogramma te komen 
voor de volgende jaren. Wie gaat wat 
wanneer doen?
2. We willen dat, als de gebiedsvisie in-
clusief concreet uitvoeringsprogramma 
gereed is,  het stuk ter besluitvorming 
aan de raad wordt voorgelegd. Dus geen 
wensen en bedenkingen, maar besluiten. 
Instemmingsrecht voor de Raad.
3. We willen dat onze inhoudelijke punten 
uit de notulen van 31 maart 2021 van de 
sessie van de gezamenlijke raad omtrent 
dit onderwerp en de gezamenlijke raads-
brief 1 op 1 overgenomen worden in de 
zienswijzen.
De portefeuillehouder, mevrouw L. 
Schuitmaker, heeft na het betoog toege-
zegd dat het instemmingsrecht voor de 
raad er komt.  Tevens heeft ze aangege-
ven dat ze de ingebrachte punten zal gaan 
verwerken in het raadsvoorstel. Duur-
zaam en stil varen in de Biesbosch in 2030 
wordt uit de tekst gehaald.
Kortom, een heel erg mooi resultaat, dat 
alleen mogelijk is gemaakt door te komen 
met een gezamenlijke, duidelijke en gedra-
gen boodschap van de genoemde partijen.  
Dit laat ook zien dat samenwerking in het 
belang voor onze inwoners en onderne-
mers soms boven het partijbelang gaat.
We kijken uit naar 3 juni 2021 waar een 
nieuwe, aangepaste versie van de gebieds-
visie aan ons zal worden gepresenteerd.

Lijst Harry Bakker,  VVD, Combinatie 
Algemeen Belang, PvdA, SAMEN en Ge-
meentebelangen.

EVEN  VOORSTELLEN:

Mijn naam is Amy de Wolf en ik ben 
sinds december 2020 burgerlid bij Lijst 
Harry Bakker.
Ik ben 25 jaar en woon vanaf juli 2020 in 
de voormalige muziekschool in Made en 
woon daar samen met mijn geleidehond 
en 2 katten.
Ik heb meerdere opleidingen gedaan 
waaronder Social work, maatschappelijk 
werker en medewerker zorgboerderij, 
maar helaas heb ik deze opleidingen niet 
kunnen afronden omdat ik slechtziend 
ben en de voorzieningen er niet waren 
om mij te laten afstuderen. 
Na jarenlang ontkennen dat ik slechtziend 
ben, heb ik in 2019 de stap gezet om in-
tern te gaan revalideren in Apeldoorn. 
Daar heb ik geleerd hoe ik de normale 
dagelijkse dingen kan doen, zoals stofzui-
gen en koken, zonder mijn ogen daarbij 
teveel te belasten. Daar heb ik ook braille 
geleerd waardoor ik nu, als ik zou willen, 
een boek zou kunnen lezen. 
Het belangrijkste voor mij is dat ik nu 
geaccepteerd heb dat ik slechtziend ben. 
Door de revalidatie heb ik ook Sammy 
gekregen. Sammy is mijn geleidehond en 
mijn maatje. 
Door corona mijn baan verloren
Ik heb een paar jaar gewerkt bij een res-
taurant in Breda waar slechtziende en 
blinde mensen werkten. Je kon daar als 
gast in het pikkedonker eten terwijl wij 
(de slechtzienden) je bedienden. Jammer 
genoeg heeft corona er voor gezorgd dat 
dit bedrijf het niet heeft gehaald waar-
door ik nu geen werk heb. 
Het is moeilijk om werk te vinden dat 

bij mij past en wat voor mij mogelijk is 
qua belastbaarheid. Op dit moment ben 
ik werkeloos en ontvang ik een uitkering 
maar ik wil graag iets doen waardoor ik 
mij nuttig voel en ook ik iets kan beteke-
nen voor een ander. 
Inclusieve samenleving
Daarom ben ik burgerlid geworden bij de 
Lijst Harry Bakker. Een leuke nieuwe uit-
daging, waarbij ik goed luister naar alles 
wat in de fractie besproken wordt. Waar-
bij mijn aandacht tijdens het lezen en luis-
teren vooral uit gaat naar wat de plannen 
en mogelijkheden zijn voor onze inwoners 
met een beperking en/of een uitkering.  
Het is belangrijk dat iedereen mee kan 
doen in de gemeente en ik wil mij daar-
om inzetten dat ook echt iedereen mee 
kan doen in onze inclusieve samenleving. 
Amy de Wolf, burgerlid Lijst Harry Bakker

Amy de Wolf, burgerlid Lijst Harry Bakker

LANGZAAM MEER 
MOGELIJK 

Het begint nu wat beter weer te worden 
en ook dringen we corona terug. Zelf 
werd ik vorige week gevaccineerd met 
Pfizer in Bosschenhoofd en kon daarna 
nog even naar het vertrek van de NAC-
bus. Doordat de wedstrijd een testeve-
nement was, werd ik de dag ervoor ook 
nog voor de eerste keer getest (gelukkig 
negatief) en kon ik met een QR-code het 
stadion in. 
Wel apart om dit weer allemaal mee te 
maken en ook een hoop emotie!
Steun voor sport en bewegen
Dan is het in de politiek wat rustiger, al 
staan er de komende weken belangrijke 
stukken op de agenda. Met de Jaarreke-
ning 2020 die gelukkig met een positief 
saldo sluit, waardoor we onze verenigin-
gen en organisaties in Drimmelen com-
pensatie kunnen geven. Om activiteiten 
op te starten na corona is nu eenmaal 
wat extra geld nodig.
Iets later komt de Sportnota in behande-
ling en meer bewegen is het thema. De 
gemeente faciliteert en zorgt voor extra 
impulsen voor verenigingen en buiten-
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sporten. Zeer belangrijk voor de gezondheid en ook plezierig 
om elkaar weer te ontmoeten.
Financiën
Dan kijken we voor de vakantie nog naar de actuele cijfers in 
de Voorjaarsnota. En met de Kadernota blikken we financieel 
vooruit naar 2022. Met hopelijk een adequate geldstroom vanuit 
het rijk,  zodat we in Drimmelen de dingen kunnen doen die 
nodig zijn. 
De samenleving verandert en de gemeente moet meegaan in die 
wensen maar ondertussen wel de kennis en kunde van de amb-
tenaren op peil houden. Ook spelen er binnen het gemeentehuis 
vele zaken als voldoen aan wetgeving, privacy, informatieveilig-
heid en de grote zaken als de omgevingswet en energietransitie.  
Terwijl voor de mensen de dienstverlening op peil moet blijven, 
want daar zijn we voor aangesteld!

Harry Bakker als trouw supporter bij de NACbus

Actief sporten en klussen
Helaas gaat de ZLMtour niet door, dus ga ik binnenkort zelf 
meer fietsen om in conditie te komen en de wegen in Drimme-
len weer te voelen. 
Zaterdag 21 mei konden we met goed weer klussen bij de scou-
ting in Terheijden (NL doet). En op zondag gaat de wandelgroep 
weer langzaam opstarten. Meestal loop ik ook gezellig mee van-
af half tien. Zo blijft de Lijst Harry Bakker op alle fronten actief 
en zichtbaar.
Ik hoop u allen weer snel te mogen ontmoeten.
Harry Bakker

HANGING BASKETS: “BLOEMENLINT 
DOOR DE DORPEN STEEDS LANGER”

Voor het derde jaar op rij hangen er hanging baskets in de cen-
trumstraten van alle 6 de dorpen van de gemeente. Dit jaar is 
het totale aantal weer uitgebreid en zijn er meer straten ver-
sierd met de kleurrijke bloembakken. “Vanwege alle positieve re-
acties wordt het inmiddels een traditie,” constateert wethouder 

GEMEENTE
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VEEL PLEZIER!
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Jan-Willem Stoop. 
“Het lint van bloe-
men wordt steeds 
langer.” 
Vanwege succes 
verlengd en uitge-
breid 

Door de vele positieve reacties is beslo-
ten om in dit jaar 187 bloembakken op 
te hangen ten opzichte van 144 in 2020. 
Wethouder Jan-Willem Stoop licht ver-
der toe: “We hopen hiermee in alle dor-
pen een beetje vrolijkheid en geluk te 
brengen in lastige tijden,” aldus de wet-
houder die ook ‘geluk’ in zijn portefeuil-
le heeft. “Terug van weggeweest zijn de 
bloembakken aan de lichtmasten in de 
Godfried Schalckenstraat in Made. Deze 
stenige omgeving kan deze groene op-
pepper wel gebruiken.” In andere kernen 
is het aantal bakken uitgebreid op de rou-
tes van vorig jaar.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Glasvezel in volle gang!
De aanleg 
van glasve-
zel in onze 
gemeente is 
in volle gang. 
Een groot gedeelte van de glasvezel in 
Wagenberg en Hooge Zwaluwe ligt al 
in de grond. De dorpen Lage Zwaluwe, 
Drimmelen en Terheijden volgen in de 
komende tijd. Tot op heden heeft Delta 
Fiber Netwerk voldoende aanmeldingen 
gehaald om ook in deze dorpen tot aan-
leg over te gaan. Op dit moment wordt 
de vraagbundeling in Made uitgezet. Het 
zou mooi zijn als hier ook voldoende aan-
meldingen worden gehaald.
Om het glasvezel netwerk in gemeente-
grond aan te mogen leggen moet Del-
ta Fiber Netwerk bij de gemeente een 
vergunning aanvragen. De gemeente 
houdt vervolgens toezicht op de aanleg. 
Als gemeente vinden we het goed dat 
er  glasvezel voor onze inwoners wordt 
aangelegd. Echter hebben we soms ook 
te maken met lastige situaties. Zo hebben 
we als gemeente ook straten en trottoirs 
die onlangs opnieuw zijn bestraat die he-
laas weer open moeten voor het leggen 
van de glasvezelkabel. Vanwege wetgeving 
mogen we graafwerkzaamheden van te-
lecombedrijven in nieuw straatwerk niet 
weigeren. We zullen er echter alles aan 
doen om te zorgen dat het straatwerk er 
weer goed bij ligt.
Wilt u meer informatie over het glasve-
zelproject? Hiervoor kunt u terecht op 
www.gavoorglasvezel.nl.

Taxus Taxi: Inzameling taxussnoeisel 
De stijgende temperatuur in combinatie 
met de regenval is voor de taxushaag dé 
ingrediënten voor groei. Een mooi mo-
ment om te starten met de inzameling 
van taxussnoeisel.

De kleine taxustwijgjes bevatten een 
stof waarvan het medicijn Taxol wordt 
gemaakt, dat een kanker-remmende wer-
king heeft. Door uw taxushaag te snoeien 
tijdens de inzamelperiode van Taxus Taxi 
kunt u op een gemakkelijke manier bijdra-
gen aan de strijd tegen kanker. 
De Taxus Taxi komt het verse groen bij 
een minimum van 15 kilo bij u aan huis 
ophalen. Kleinere hoeveelheden kunt u 
inleveren bij een inzamelpunt.
Naast de hoeveelheid is ook de kwaliteit 
van het snoeisel belangrijk. Zo kan de 
stichting enkel het snoeisel gebruiken dat 
in 1 jaar op de haag groeit. 
Heeft u geen taxushaag, maar wilt u toch 
bijdragen aan de strijd tegen kanker? 
De stichting zoekt nog vrijwilligers.  Als 
taxuschauffeur haalt u in de maanden juni, 
juli en augustus het verse taxusgroen op. 
Voor meer informatie mailt u naar 
communicatie@taxustaxi.nl.
Alle informatie over het inzamelen van 
taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi is 
te vinden via www.taxustaxi.nl of via so-
ciale media.
Verleng tijdig uw paspoort of iden-
titeitsbewijs 

Sinds 15 mei is het weer mogelijk om 
te reizen naar veilige landen. Controleer 
daarom tijdig of uw reisdocument nog 
geldig is.
Nu het weer mogelijk wordt om te rei-
zen, verwachten we dat het drukker gaat 
worden bij de aanvraag van reisdocumen-
ten. In verband met de geldende corona-
maatregelen mogen er minder mensen 
binnen in het gemeentehuis en kunnen 

wachttijden oplopen. 
Verloopt uw paspoort of identiteitsbewijs 
binnenkort en heeft u vakantieplannen? 
Maak dan op tijd een afspraak via www.
drimmelen.nl om uw reisdocument te 
vervangen.
Drimmelen blijft samenwerken met 
Sjors Sportief en Sjors Creatief
Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn niet 
meer weg te denken in de gemeente 
Drimmelen. Die twee zijn de boegbeel-
den van het gelijknamige sport- en cul-
tuurstimuleringsproject dat in 2018 van 
start ging. Het project maakt het voor 
kinderen mogelijk om op een laagdrem-
pelige en vaak gratis manier kennis te ma-
ken met de sportverenigingen en cultuur-
instellingen in Drimmelen. 
Dansen, hockey, judo, turnen, boksen… 
Dankzij Sjors Sportief kunnen basis-
schoolleerlingen in Drimmelen sinds 
2018 vrijblijvend ontdekken welke sport 
het beste bij ze past. Ook kunnen ze hun 
creatieve talenten leren kennen, maar dan 
met Sjors Creatief. Aan zijn hand kunnen 
kinderen zich namelijk inschrijven voor 
onder andere proeflessen tekenen, schil-
deren, koken en muziek maken.

Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn een 
initiatief van de gemeente Drimmelen in 
samenwerking met de regionale sport-
verenigingen, cultuurorganisaties en an-
dere activiteitenaanbieders. Als gemeen-
te vinden we het belangrijk dat zoveel 
mogelijk kinderen kennis kunnen maken 
met sport en cultuur.  Sjors maakt het 
voor basisschoolleerlingen mogelijk om 
het veelzijdige aanbod aan sport- en cul-
tuuractiviteiten in de gemeente Drimme-
len te ontdekken. Zónder dat ze daarbij 
meteen ergens lid hoeven te worden.
In ruim 120 gemeentes in Nederland 
heeft de Sjors-formule zich al bewe-
zen. Een gebruiksvriendelijk digitaal in-
schrijfsysteem zorgt ervoor dat kinde-
ren zich heel eenvoudig - en vaak gratis 
- kunnen inschrijven voor proeflessen bij 
een sportvereniging of cultuurinstelling. 
Tegelijkertijd biedt het de aanbieders van 
sport en cultuur een uitgelezen kans om 
nieuwe,  jonge leden aan zich te binden.
Het aanbod wordt aan het begin van het 
schooljaar gepresenteerd in het Sjors-
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boekje, dat leerlingen van groep 1 tot en met 8 van alle ba-
sisscholen in Drimmelen ontvangen. Om de kinderen een zo 
veelzijdig mogelijk aanbod te bieden, roept de gemeente sport-
verenigingen en cultuurinstellingen op om zich bij dit mooie 
project aan te sluiten. Op de website www.sjorssportief.nl kun-
nen aanbieders hun proeflessen en activiteiten heel eenvoudig 
aanmelden. 
Neem voor vragen naar aanleiding van dit bericht contact op 
met Benjamin van Wanrooij, jongerenwerker en buurtsport-
coach van Surplus:  benjamin.vanwanrooij@surplus.nl.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Vlasweel 1 (4844 TE) (W-2021-0315): Het brandvei-
lig gebruiken van een zorgwoning. Ingekomen d.d. 06-05-2021. 
Terheijden, Hoofdstraat 41 (4844 CB) (W-2021-0317): Het 
brandveilig gebruiken van een pand. Ingekomen d.d. 06-05-2021. 
Terheijden, Hoofdstraat 55 (4844 CB) (W-2021-0320): Het wij-
zigen van een bestaand kozijn t.b.v. een medicijn uitgifte auto-
maat. Ingekomen d.d. 07-05-2021. 
Terheijden, Klaverbeemd 54 (4844 RK) (W-2021-0323): Het 
kappen van één boom in de achtertuin. Ingekomen d.d. 07-05-
2021.
Wagenberg, Vogelstraat 15A (4845 PA) (W-2021-0324): Het 
kappen van één boom. Ingekomen d.d. 09-05-2021.
Terheijden, Polanenstraat 1 (4844 BE) (W-2021-0327): Het ver-
hogen van de nok en het plaatsen van twee dakkapellen. Ingeko-
men d.d. 10-05-2021.
Terheijden, Bergen 39 (4844 EL) (W-2021-0330): Het bouwen 
van een aanbouw. Ingekomen d.d. 11-05-2021. 
Wagenberg, Dorpsstraat 16 (4845 CE) (W-2021-0337): Het aan-
bouwen en vergroten van de garage. Ingekomen d.d. 14-05-2021.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

Terheijden, Ravensnest 2 (4844 TT) (W-2021-0178): Het oprich-
ten van een ponystal (ter vervanging van). Besluitdatum: 10-05-
2021.
Terheijden, Kwakerpad 3 (4844 RP) (W-2021-0179): Het kappen 
van één notenboom in de achtertuin. De boom wordt gekapt 
om de overlast richting de buren weg te nemen. Met oplegging 
van een herplantplicht van ten minste één boom. Besluitdatum: 
11-05-2021.
Terheijden,  Vierhoven 82 (4844 VD) (W-2021-0191): Het aan-
leggen van een uitrit. Besluitdatum: 06-05-2021.
Terheijden, Ravensnest 2 (4844 TT) (W-2021-0139): Het bou-
wen van een opslag-/wagenschuur (ter vervanging van). Besluit-
datum: 06-05-2021.
Terheijden, Hillen 1-11 (oneven), Van Goorstraat 2-12 (even) 
en Huijgenstraat 16-24 (even) (4844 AS) (W-2021-0253): Het 
uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen aan 17 woningen. 
Besluitdatum: 14-05-2021.
Terheijden, Biezelaar 17 (4844 RC) (W-2021-0245): Het plaat-
sen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning. Besluit-
datum: 19-05-2021.
Wagenberg, Flippenpad 12 (4845 CZ) (W-2021-0284): Het 
plaatsen van een perceelafscheiding. Besluitdatum: 18-05-2021.
DORPSGERICHT  WERKEN

Dorpsgericht werken gaat om 
het bevorderen van leefbaar-
heid, veiligheid en sociale be-
trokkenheid. Hiervoor werkt 

de coördinator dorpsgericht werken samen met bewoners, wo-
ningcorporaties, politie en straathoekwerker. Wilt u ook bijdra-
gen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 140162 of 
llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen via twitter: 
@LilianDrimmelen.  
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FIETSGILDE DE BARONIE 

Vanaf 1 juni hebben de gidsen van het Gil-
de De Baronie een voorzichtige start ge-
maakt met groepsfietstochten. Er wordt 
in groepjes van maximaal 8 à 10 deelne-
mers per gids gereden. Onderweg probe-

ren we één horecastop in te lassen.
Data en routes
9 juni: Lekker langs de Donge, 
afstand 47 km, start 10.00 uur 
bij Intratuin,  Terheijdenseweg 
296, Breda;
17 juni: Rondom de fietsallee, 
afstand 47 km, start 10.00 uur 
bij het speelbos aan de Bouvig-
nelaan;
22 juni: Op weg naar het geloof, 
afstand 36 km, start 10.00 uur 
bij het speelbos aan de Bouvig-
nelaan;
1 juli: Landgoederenroute, af-

stand 36 km, start 10.00 uur bij het speelbos aan de Bouvigne-
laan.
NB De startplek in het Mastbos is nieuw!
Zorg dat u ongeveer 10 minuten voor vertrek op de startplek 
aanwezig bent. Neem voldoende eten en water mee. De lunch-
pauze zal waarschijnlijk een picknick zijn. Kijk voor meer infor-
matie op onze website www.gildebaronie.nl/fietstochten.

GEEN  VAKANTIEPLANNEN? 
Schrijf je dan nu in voor de Type Craft Summer School 
van Graphic Matters 

Type Craft Summer School staat volledig in het teken van typo-
grafie in de breedste zin van het woord. Het gebruik van tekens 
en tekst gaat al eeuwen terug en speelt nog altijd een grote rol 
in onze manier van informatieoverdracht en hoe we dit vorm-
geven. Tijdens de masterclasses gaan professionals uit het vak 
hier dieper op in. Het gaat om meerdaagse masterclasses die 
ieder bestaan uit een studiobezoek, een Type Tour door Breda 
en een lezing.
De masterclasses zullen worden gegeven door Studio Dumbar, 
Underware en Autobahn. De overige drie masters worden bin-
nenkort bekend gemaakt. De toonaangevende ontwerpbureaus 
zijn door Graphic Matters geselecteerd vanwege hun unieke 
werkwijze. Tijdens de masterclasses gaat een selecte groep 
deelnemers twee tot drie dagen op een artistieke en inventieve 
manier samen met hen aan de slag. 
Meer informatie over het programma en de verschillende mas-
ters is te vinden op https://graphicmatters.nl/graphic-matters-
summer-school-type-craft
Voorwaarden voor inschrijven 
Type Craft Summer School is speciaal ontwikkeld voor illustra-
toren, kunstenaars of grafisch ontwerpers tot 36 jaar. Geïnteres-
seerd? Schrijf je dan in via de website graphicmatters.nl. Dankzij 
de steun van Keep an Eye Foundation kunnen ontwerpers tegen 
een kleine vergoeding deelnemen aan de masterclasses.
Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, deelne-

mers worden geselecteerd op basis van hun motivatie. Inschrij-
ven kan van 28 mei t/m 27 juni.
Data: 16 - 26 augustus. Locatie: Ingenhousz Breda. Kosten: zie 
website.

Keep an Eye Foundation
De masterclasses worden mede mogelijk gemaakt door Keep 
an Eye Foundation, een Nederlandse stichting gewijd aan ta-
lentontwikkeling die landelijk verschillende organisaties onder-
steunt. Onze gedeelde ambitie heeft geleid tot een driejarige 
samenwerking bestaande uit een jaarlijks aanbod van diverse 
masterclasses.

IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

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.
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