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Deze foto is gemaakt door Elly Bloemendaal.

Nog meer mooie foto’s op blz. 9 en 20.
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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    Per 5 - 7 - 2021 nieuwe locatie!!
    Schepenhof  Fysio,
     Schepenhof 21, Terheijden
     maandag-woensdag-vrijdag,  
    8.00-10.00 uur, op afspraak
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   srw.drimmelen@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: 14/07
           Wagenberg    groen: elke vrijdag, grijs: 16/07
Ophalen oud papier  10/07
Ophalen plastic           Terheijden   07/07,  Wagenberg 09/07
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15 - 19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

TRAAIERIE EN KERMIS

We zullen het de komen-
de tijd, verwacht ik, net zo 
vaak lezen als de zinsnede 
‘maar corona’, eindelijk 
weer tijd voor in dit geval: 
de kermis en Traaierie.

Wanneer? Ja dat is pas in september en wel, traditiegetrouw, de 
eerste zondag na 8 september.
De vergunningen zijn aangevraagd, de berichten staan op gunstig, 
de wil om het weer op te pakken is er en ik hoop dat Terheijden 
weer enthousiast is om dit dorpsfeest mee te vieren.
De kermis is de vorige keer al ietsje verschoven naar het Dorps-
plein en de Hoofdstraat, ook dit jaar is dat zo aangevraagd.  Veel 
gezelliger zo in het hart van het dorp in plaats van in de Mark-

straat waar enkele kermismensen na 4 dagen alle stenen van de 
muur tegenover zich konden dromen. Nu dus gezellig bij elkaar, 
met uitzicht op elkaar.
Waar het om gaat:
Ik krijg vaak de vraag: Waarom komt er niet een grote kermis? 
Nou, dat is simpel te verklaren.
Het aantal kermismensen neemt snel af, net zoals het aantal 
plaatsen waar nog kermis is. Die kermismensen moeten wel hun 
boterham kunnen verdienen in de tijd dat ze hier staan. Ze be-
talen een beetje staangeld, en dat is echt niet veel, maar moeten 
er wel van kunnen leven. Lukt dat niet, dan zul je als kermisgezin 
iets anders moeten gaan doen en helaas komt dat nogal eens 
voor. Meer attracties betekent niet dat er meer bezoekers ko-
men, maar wel dat de opbrengst onder meer mensen verdeeld 
zal moeten worden. Conclusie…. vul maar in.
Het is zo dat we enkele attracties hebben waar de man in de 
ene en de vrouw in de andere staat en zo is het vol te houden.
Klopt dat de kermis in grote lijnen hetzelfde blijft, maar er zijn 
toch regelmatig kleine wijzigingen. Uiteindelijk is het elke keer 
weer een gezellige kermis waar jong en oud elkaar ontmoeten, 
dingen samen of naast elkaar doen in een ongedwongen sfeer.

Niet onbelangrijk voor 
ons dorp is dat er ook 
eeuwenoude en wat 
nieuwere tradities aan 
de kermis verbonden zijn 
zoals het koningsschie-
ten door het gilde op de 
kermisdinsdag. Maar ook 
wielrennen, vissen en tal 

UITGAAN
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van andere dingen. 
Dat gezellig samen, kunnen we als Terheijdenaren verbazend 
goed zowel op de kermis als op de Traaierie.
Nog te noemen valt dat we van omwonenden vaak meer dan 
gewone medewerking krijgen. Zo is er een meneer in de Bra-
bantstraat waar de mensen van de salonwagens aansluiten op 
zijn buitenkraan! 

De Traaierie bestaat ook al 
vele jaren, ooit door enkele 
winkeliers en de harmonie 
samen opgezet. Vele jaren 
hebben de (Molen)winke-
liers de Traaierie georga-
niseerd, niet altijd op een 
vaste dag hoewel Vaderdag 
vaak de datum was, en ook 
niet altijd op dezelfde plek.

Na het opheffen van de Molenwinkeliers heeft Harmonie Ter-
heijden hier de schouders onder gezet en we organiseren het 
inmiddels al weer vanaf 2010. In het begin op Vaderdag, later 
vanwege teruglopen van animo voor zowel de kermis als de 
Traaierie, hebben we dat samengevoegd.  Een goed idee waar 
o.a. Ado Schellekens mee naar ons kwam.
Kermis en Traaierie vullen elkaar prima aan en vooral op zondag 
is het supergezellig. Van veel mensen achter de kramen horen 
we dat de markt pas rond 2 uur op gang komt, eerst staat ieder-
een overal met elkaar te kletsen en is het wel weer heel gezellig. 
Kopen? Dan nog even niet, komt wat later wel. Blijkt, want veel 
mensen in de kramen komen toch weer graag terug.
Iets waar we in Terheijden redelijk uniek in zijn, zeker in de ani-
mo ervoor, is de deelname van de verenigingen. 
Met allerhande spellen en acties worden bezoekers op leuke 

wijze geïnformeerd over de meest uiteenlopende verenigingen, 
wat vaak extra leden oplevert. Het levert zeker ook een heel 
goede band op tussen allerlei verenigingen in Terheijden en we 
weten elkaar als het nodig is dan ook zeker te vinden.
Oh ja, ook voor de kleedjes gaan we weer plaats maken natuur-
lijk!!!
Nou, een hoop achtergrondinformatie, en eigenlijk kunnen we 
alleen maar hopen dat het weer door kan gaan.
Om compleet te zijn: 
De kermis is dit jaar van 11 t/m 14 september.
De Traaierie is dit jaar 12 september.
Meedoen met de Traaierie of suggesties? Info via traaierie@har-
monieterheijden.nl. Bellen kan ook: 06 286 107 85.
Jan Daas                                                        Foto’s: Gerard van Vugt

UITNODIGING 
Kom naar het TEC-strand! 

De coronacrisis zorgde voor 
een bewogen jaar met veel be-
perkingen. Maar nu mogen we 
weer! Het is de hoogste tijd om 
elkaar weer eens te zien en bij 
te praten. Momenteel is het rondom de Energiebrouwerij aan 
de Schansstraat 17 een grote zandbak. We maken er gewoon 
ons eigen unieke TEC-strand van! Hoe zit het met jouw vakan-
tiegevoel?
Kom 10 juli langs op het TEC-strand
Zaterdagmiddag 10 juli van 14.00 tot 18.00 uur is de Energie-
brouwerij ‘the place to be’. Slenter over het strand, bestel een 
koel drankje en relax in een strandstoel. Laat je ondertussen 
bijpraten over onze energieprojecten en zie de toekomstige 



4 jaargang 44 nummer 1063

Energiebrouwerij alvast in 3D.
En als je er toch bent: neem een kijkje bij de archeologische 
vondsten die naast de boerderij zijn opgegraven. Wil je de his-
torische boerderij in zijn volle -en enigszins vervallen- glorie 
bekijken, nu kan het nog. En op veler verzoek presenteren we in 
de boerderij nog één keer de film ‘Een Sterker Dorp’ uit 2018! 

Meer info over deze middag vind je op TraaisEnergieCollectief.
nl. Leden en geïnteresseerden zijn van harte welkom! Aanmel-
den is niet nodig en de toegang is gratis.
We ontmoeten je graag zaterdag 10 juli!
Hartelijke groet,  Team TEC

NUMEROLOGIE EN BEWUSTZIJN

Op donderdag 1 juli 2021 van 20.00 
tot 22.00 uur wordt een Spirituele 
Avond gehouden met het thema “Nu-
merologie en Bewustzijn” door gast-
spreker Annie Fens in café De Harmo-
nie in Terheijden. 
Bij deze lezing gaat het over een aan-
tal cijfers vanuit de Numerologie (je le-
vens-padgetal, je missie, je zielsgetal, je 
persoonlijk jaar, maand en dag).  Word je maar bewust van wat 
de cijfers je te zeggen hebben.  Aan de hand daarvan kun je eens 
kijken waarom je hier bent, wat is je missie en wat is de zin van 
het leven voor jou, wat is je uitdaging? Bewustzijn is een breed 
begrip, we zijn in feite bewustzijn, we bestaan uit informatie, we 
zijn licht en liefde. Wil je weten wat dit jaar voor jou in petto 
heeft, kom dan naar deze lezing en word je maar bewust van 
wat je dit jaar te doen staat! Ook gaan we het hebben over wat 
bewustzijn voor jou inhoudt en hoe het is om je bewust te zijn 
van een aantal dingen, welke dingen kun je waarnemen? Open je 
maar voor een steeds groter bewustzijn. We leven in een schep-
pend universum wat zich altijd ontwikkelt en vernieuwt.  Vol met 
scheppende wezens en de wet van Creatie.
De Spirituele Avonden met een thema zijn laagdrempelige infor-
matieve bijeenkomsten over spiritualiteit, bewustzijn en healing 
(Spiritueel Café Terheijden). Een informeel gebeuren waar je 
interesses kunt delen met gelijk-
gestemden en waar ook ruimte is 
voor spontane gesprekken bij de 
gezellige nazit. 
Het is i.v.m. de coronamaatrege-
len noodzakelijk om aan te mel-
den voor deze avond via annie.
shiva@gmail.com.
We houden ons aan de afstand 
van 1,5 m en de hygiënemaatrege-
len en we doen een gezondheids 
check (triagevragenlijst). We gaan 
er vanuit dat u niet komt wanneer 
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u verkouden of ziek bent.
U bent van harte welkom!
Locatie: café De Harmonie, Markstraat 5, 4844 CN in Terheijden. 
Datum: donderdag 1 juli 2021. Tijd: 20.00 tot 22.00 uur, inloop 
19.30 uur (pauze +/- 21.00 uur). Entree: € 5,-  (a.u.b. gepast be-
talen, bij voorbaat dank).
Voor aanmelden, meer informatie of vragen kunt u telefonisch 
contact opnemen met Annie Fens:  076 8871933,  06 53776005, 
of per e-mail via info@anniefens.nl. Kijk ook eens op www.an-
niefens.nl.
Het zijn openbare avonden en u heeft altijd uw eigen verant-
woordelijkheid en het is op eigen risico of u iets of niets doet 
met wat er verteld en uitgewisseld wordt op deze avonden.
De gastspreker en/of Annie Fens kunnen niet aansprakelijk ge-
steld worden.

MEET  WATERKWALITEIT IN JOUW BUURT!

Het nationale wateronder-
zoek ‘Vang de watermon-
sters’ is gestart en jij kunt 
meedoen! In dit onderzoek 

meten burgeronderzoekers de waterkwaliteit van slootjes, ven-
nen, beekjes of kleine plassen in hun buurt. Om een goed beeld 
te krijgen van de waterkwaliteit in kleine wateren zoeken wij 
zoveel mogelijk mensen die mee willen helpen. Het onderzoek 
is een initiatief van Natuur & Milieu, ASN Bank en 10 water-
schappen waaronder waterschap Brabantse Delta.
Wil je meedoen?
Meld je aan via www.vangdewatermonsters.nl.  Via de instruc-
ties op de website ‘Vang de Watermonsters’ ga je 
als burgeronderzoeker verschillende onderdelen 
van het water onderzoeken. Gup helpt je hierbij 
met informatie en filmpjes hoe je het kan aanpak-
ken. Je meet de helderheid en diepte met je zelf-
gemaakte Secchi-schijf (cd of dvd schijf) en bekijkt 
welke waterplanten insecten, vogels, vissen en wa-
terdiertjes je ziet. Dit leg je allemaal vast met je 
mobiel. Je maakt foto’s om vast te leggen waar je hebt gemeten 
en om de begroeiing en helling van de oever te laten zien. Ook 

tel je hoeveel zwerfafval er ligt bij de meetlo-
catie. Gup, Drollentrol, Spoelbaksel en ande-
ren vertellen je meer over bronnen van ver-
vuiling en wat je zelf kan doen. Na afloop van 
het onderzoek kun je de resultaten van jouw 
meting terugzien op de website. We gebrui-
ken deze resultaten voor verder onderzoek.

DE COLLECTANT VAN HET MS FONDS 
KOMT BIJ U LANGS

Van 28 juni tot en met 3 juli 2021 vindt 
de landelijke huis-aan-huiscollecte plaats 
van het Nationaal MS Fonds om geld in te 
zamelen voor wetenschappelijk onderzoek 

naar betere behandelingen en om de kwaliteit van leven voor 
mensen met multiple sclerose te verbeteren. Naar verwachting 
zullen zo’n 10.000 collectanten in hun buurt langs de deuren 
gaan. Daarnaast zullen vele honderden online gaan collecteren.
MS is zenuwslopend

OPROEPEN

WWW.RONDOMDETOREN.NL
WWW.FACEBOOK.COM/RONDOMDETOREN
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Dat MS een enorme impact heeft op (jonge) levens én veel ver-
schillende gezichten heeft, maakt het MS Fonds momenteel dui-
delijk in de nieuwe campagne ‘Face it. MS is zenuwslopend’. In 
de campagne zijn Carla, Winston, Carlien, Kevin en Vera te zien. 
Zij verschillen in leeftijd en zitten ieder in een andere levensfase, 
maar zij hebben één ding gemeen: ze hebben alle vijf MS. 
Kevins (29) grootste angst, nadat hij plotseling zijn zicht bijna 
helemaal verloor, was of hij het gezichtje van zijn ongeboren 
zoon nog wel zou kunnen zien. Carlien (37) vertelt: ‘Lopen gaat 
moeilijk, ik heb last van vermoeidheid, evenwichtsstoornissen en 
soms zie ik minder goed.’ Op www.nationaalmsfonds.nl/faceit 
laten de vijf op indringende wijze zien wat er met hen gebeurd 
is sinds ze de diagnose MS kregen. 

Onderzoek is hard nodig
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten 
nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen 
kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het 
MS Fonds onder andere in innovatieve onderzoeken om betere 
behandelmethoden te kunnen vinden. Maar ook coacht zij men-
sen om de kwaliteit van hun leven te kunnen verbeteren.
Het coronavirus vraagt om anders collecteren
Vanwege het coronavirus is collecteren ook dit jaar anders. 
Natuurlijk staan veiligheid en gezondheid voorop. Er is daarom 
hard en met veel creativiteit gewerkt aan nieuwe manieren van 
collecteren, zoals online met een digitale collectebus: https://
digicollect.nationaalmsfonds.nl. We zijn op zoek naar mobiele 
collectanten. Zij collecteren met hun mobiele telefoon wat heel 
gemakkelijk kan vanaf werk of vanuit huis. De opbrengst van de 
landelijke collecteweek maakt verschil voor 25.000 mensen in 
Nederland die iedere dag met een ziekte moeten leven die hun 
zenuwen letterlijk sloopt. Onderzoek naar MS en onze strijd 
tegen MS moeten daarom doorgaan. 
Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collec-
teren.
Collectant gemist? 
Ga naar www.nationaalmsfonds.nl en doneer online of maak 
een digitale collectebus aan. Het is ook mogelijk om een donatie 
over te maken op NL 92 INGB 000000 5057.

IETS  VOOR  JOU?

Op www.mijnswodrimmelen.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 via email: 
vip@swodrimmelen.nl of telefoon: 0162 451894.
Vrijwillig PR medewerker Zomervermaak
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Weet jij altijd iedereen enthousiast te ma-
ken met wervende teksten en berichten? 
Ben je handig met social media? Stichting 
Zomervermaak zoekt een vrijwilliger 
voor de PR en social media. 
Stichting Zomervermaak organiseert ac-
tiviteiten voor ouderen in Terheijden en 
Wagenberg gedurende de zomervakantie.  
Elk jaar wordt een nieuw programma ge-
maakt. Als PR vrijwilliger houd je o.a. de 
website actueel, post je geregeld iets op 
facebook en houd je de agenda op wij-
zijndrimmelen.nl bij. En misschien heb je 
nog andere leuke ideeën voor de PR en 
sociale media? 
Vrijwilliger Huiskamer Terheijden
Ben je iemand die het leuk vindt om met 
mensen om te gaan, te koken of creatief 
bezig te zijn? Of heb je andere leuke idee-
en voor de Huiskamer? 
Huiskamer d’n Hartel in  Terheijden is 
een plek voor iedereen, zowel voor men-
sen die wat zorg nodig hebben als voor 
mensen die voor de gezelligheid komen. 
Iedereen is welkom. In de Huiskamer zijn 
vrĳwilligers en een professionele zorgme-
dewerker aanwezig om de deelnemers 
een fijne dag te bezorgen.
Wandelvrijwilliger Antonius Abt
Ben je graag aan de wandel en vind je het 
belangrijk dat ook oudere bewoners dit 
kunnen blijven doen?
Antonius Abt zoekt enthousiaste wandel-
vrijwiligers met affiniteit in de ouderen-
zorg die het leuk vinden om met de be-
woners naar buiten te gaan. Antonius Abt 
in Terheijden is een woonzorgcentrum 
waar wonen, zorg en welzijn bij elkaar 
komen. In het woonzorgcentrum wonen 
ouderen die om uiteenlopende redenen 
niet langer zelfstandig thuis kunnen wo-
nen.
Vrijwillig intermediair stichting 
Leergeld
Vind je het ook belangrijk dat alle kinde-
ren de kans hebben om mee te kunnen 
doen? 
Stichting Leergeld biedt praktische hulp 
zodat alle kinderen kunnen meedoen. 
Leergeld biedt o.a. ondersteuning bij het 
betalen van de contributie van een sport-
club, het bespelen van een instrument, de 
aanschaf van een fiets, sportkleding of een 
laptop. Leergeld is er voor kinderen tus-
sen de 4 en 18 jaar van ouders of verzor-
gers met een laag besteedbaar inkomen. 
Als intermediair neem je met het gezin 
dat een verzoek heeft gedaan contact op 
om de aanvraag samen op te stellen. Ook 
verwijs je eventueel naar andere instan-
ties die van belang kunnen zijn. 

aantekening hield.”
Met Pinksteren 1945 rukte de har-
monie uit naar Hooge Zwaluwe, samen 
met de Wagenbergse verenigingen van 
de Boerenstand. Vanuit de hele omge-
ving werd daar “’t feest van St. Gerlachus, 
de patroon tegen besmettelijke ziekten 
vooral onder het vee, gevierd”. 
In de zomer van 1945 werd in Wagen-
berg, zoals in veel plaatsen, een groots 
Bevrijdingsfeest georganiseerd. Het feest-
weekend werd geopend met een muzi-
kale wandeling van O.V.U. door het dorp. 
En op zaterdagmorgen werd het dorp ge-
wekt door de herauten. Meer hierover in 
Vlasselt-boekje 41 (1988).
Zondagmiddag trok een grootse op-
tocht door Wagenberg met maar liefst 
38 groepen, die de oorlog en de bevrij-
ding uitbeeldden. Uiteraard deed daar 
O.V.U ook aan mee en wel zittend op de 
vrachtwagen van Kees Fens. Daar is een 
mooie foto van gemaakt.  Dit doet een 
beetje denken aan de film ‘Fanfare’. Daar-
in wordt ook zo muziek gemaakt op een 
rijdende vrachtauto, die onderweg was 
naar een concours. Iets wat O.V.U. des-
tijds niet vreemd zal zijn geweest.
In het jubileumboekje uit 1961 is over 
deze periode het volgende te lezen: “Di-
rect na de bevrijding kon de vereniging 
weer in werking worden gesteld en begon 
men weer serieus en ijverig te repeteren. 
Toen de heer Waelput in 1945 ontslag 
nam als directeur (de dirigent) van O.V.U. 

HARMONIE “ONZE VRIJE 
UREN” NA WO II

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kon en 
mocht er niet gespeeld worden. Alle acti-
viteiten lagen stil en de instrumenten wa-
ren voor alle veiligheid bij de muzikanten 
thuis goed verborgen. Daarom kon in de 
zomer van 1941 het 50-jarig bestaan van 
de vereniging niet worden gevierd. 

“Na de bevrijding kwam O.V.U. weer 
tot leven dankzij het werk van meester 
Mouwen en meester Waelput”. Dit is te 
lezen in het artikel d’Erremenie van 
Jan Willemsen in het boek ‘Verhalen uit 
de Baronie’ (1988). “De dertig werkende 
leden moesten elke week vijf centen con-
tributie meebrengen waarvan meester 
Waelput met een inktpotlood nauwgezet 

EN  TOEN GEBEURDE....
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werd hij opgevolgd door de heer A. Driessen uit Wagenberg 
die tot 1947 het corps onder zijn leiding had. In datzelfde jaar 
kwam de heer B. Ligthart, musicus te Made, als directeur. Onder 
zijn kundige leiding behaalde O.V.U. op het Bondsconcours te 
Rijsbergen in de 4e afd. de 1e prijs met Lof der Jury, hoogste 
aantal punten van alle deelnemende verenigingen en werd de 
Fanfare naar de 3e afd. gepromoveerd. In 1949 werd op het 
Bondsconcours te Etten met 345 punten de 1e prijs in de 3e afd. 
behaald en in 1950 te St. Willebrord met 337 punten de 1e prijs 
en promotie van de 2e afd.”  
En in december 1948 was O.V.U. te horen en te beluisteren 
op de radio.  Wordt vervolgd.
Johan van der Made

FOTO VAN DE MAAND JUNI

De foto van de maand juni is gemaakt door 
Marianne Achterbergh.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drim-
melen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijn-
werpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling 
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl. 
Omroep Drimmelen Kids ontmoet Experitopia
Na alle versoepelingen 
kon Omroep Drimmelen 
Kids ook weer starten 
met opnames. Voor de 
1e opname na de her-
start hebben zij Corine 
Polak en Louis Dietvorst 
van Duurzaam Drimme-
len uitgenodigd. Roos, 
Minoes, Tim en Milan gingen met hen in gesprek over het pro-
ject Experitopia. Hun enthousiasme voor dit bijzondere project 
werd door het gesprek alleen maar groter en er werd dan ook 
meteen besloten om in de toekomst vaker met elkaar samen te 
werken. We gaan hier dus zeker nog van horen.

VAN  ALLES  WAT
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1. Ad Koenraad, 2. Adje Vermeulen, 
3. Anita Dudok, 4. Cor Franken, 

5. Susan de Smit, 6. Charlotte Mo-
rales-Servranckx, 7. Louisa Busio,
8. Gerard van Vugt, 9. Kees Fen-

nema, 10. Diana de Jager, 11. John 
Vermeulen, 12. Miëlle Stoop, 

13. Inge de Rooij, 14. Marij Rasen-
berg, 15. Mark van der Zouwen, 
16. Vera Hoogkamer, 17. Frans 
Snoeren, 18. Toos van Boxsel
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Beweegroute Terheijden
De meeste mensen in Ter-
heijden hebben het onge-
twijfeld gemerkt: er is een 
wandel- en beweegroute 
aangelegd in het dorp. Een 
beweegroute is een uit-
gestippelde route waar je 
langs kunt lopen met extra 
mogelijkheden om te sporten en te bewegen. Aan de route kun 
je bijvoorbeeld beweegtoestellen en opdrachten voor oefenin-
gen vinden. Wij gingen in gesprek met een aantal betrokkenen 
om te horen hoe de beweegroute tot stand is gekomen en wat 
het belang ervan is. Natuurlijk laten we ook beelden zien van 
deze route. 
Veteranendag 2021
Ieder jaar wordt eind juni de Ve-
teranendag gehouden, ook in de 
gemeente Drimmelen. Vorig jaar 
kon dat niet doorgaan en ook dit 
jaar gooit de pandemie roet in het 
eten. Om die reden wordt er dit 
jaar aandacht aan geschonken via 
een lezing door Herman de Beer, 
veteraan Nieuw Guinea. Daarnaast geeft Gert de Kok een toe-
lichting en plant hij een perk witte anjers aan bij het gemeen-
tehuis. In de tv uitzending is historisch filmmateriaal verwerkt 
van AVROTROS. Hiervoor is toestemming verkregen, waarvoor 
onze dank. Het mag echter niet op social media worden ver-
spreid, waardoor er een afwijkende versie staat op YouTube en 
Facebook.
Slootjesdag in Hooge Zwaluwe
Op 12 juni werd in Hooge Zwalu-
we de Slootjesdag georganiseerd. 
Het was de zevende keer dat 
IVN-afdelingen in heel Nederland 
de Slootjesdagen organiseerden.  
Voor Hooge Zwaluwe was het 
de eerste keer. Kinderen konden 
samen met hun (groot)ouders op 
avontuur langs de waterkant en kregen uitleg over het leven 
in de sloot. Melang Haarbrink, vrijwilliger IVN, was hun gids en 
de kinderen genoten volop. Wij namen een kijkje en spraken 
enkelen van hen.
Dorpsgericht Werken juni - Preventiecampagne de-
mentie GGD
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. Deze maand heeft zij 
een gesprek met Eugenie Botden over de preventiecampagne 
dementie van de GGD.
festijn en spraken er heel wat kinderen.
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.
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VOORTGANG SPREEKUUR 
SENIORWEB  TERHEIJDEN

Het gratis spreekuur en inlooppunt ‘DI-
GITALE VRAAGBAAK’, een samenwer-
king tussen SeniorWeb Terheijden en 
Surplus Welzijn, is met ingang van jongst-
leden dinsdagmiddag 22 juni in de huis-
kamer van de voormalige pastorie aan 
de Hoofdstraat 2 in Terheijden weer van 
start gegaan. 
De huidige coronamaatregelen en het 
vaccinatieprogramma stonden dit weer 
toe.  Aan belangstelling deze dag geen ge-
brek. Vragen waren er over het instellen 
van e-mail op de smartphone, gebruik fa-
cebook, het leegmaken I-cloud, het geven 
van computerles, veilig internetten etc. 
Ook u bent welkom met vragen over of 
problemen met uw smartphone, tablet, 
laptop / PC, e-reader of omgaan met de 
digitale wereld / overheid (zoals bv. Di-
giD), veilig internetten en veel meer.  
Vrijwilligers en ambassadeurs van Senior-
Web Terheijden staan u te woord en hel-
pen u op weg. Neem gerust uw appara-
tuur mee en vergeet de snoeren niet. Het 
gratis spreekuur, ook voor niet leden van 
SeniorWeb, is iedere dinsdagmiddag van 
13.30 tot 15.30 uur. Een afspraak maken 
tevoren is niet nodig.
Tijdens het spreekuur zijn de maatrege-
len van kracht als bekend via het RIVM 
zoals het vaak en goed wassen van uw 
handen, het houden van 1,5 meter afstand 
van anderen en bij mogelijk corona ge-
relateerde klachten thuisblijven. Voor het 
spreekuur geldt bovendien het dragen 
van een mondmasker, er is plaats voor 
maximaal twee deelnemers. 
Graag tot ziens en vriendelijke groet, 
Jan van Vliet, ambassadeur SeniorWeb
Terheijden.
Meer info: www.seniorweb.nl/terheijden.

MEET  DE  WATERKWALITEIT
IN  JOUW BUURT  VOOR 
BELANGRIJK ONDERZOEK!
Doe mee met leuke en leerzame 
activiteit en vraag de meetkit aan 

Het nationale wateronderzoek ‘Vang 
de watermonsters’ is gestart, en jij kunt 
meedoen. Om een goed beeld te krijgen 
van de waterkwaliteit van slootjes, beek-
jes en plassen zoeken wij mensen in heel 

Nederland die willen helpen en het leuk 
vinden in hun eigen buurt of in de nabij 
gelegen weilanden onderzoek te doen. 
Meedoen kan door de online meetkit te 
bestellen op www.vangdewatermonsters.
nl. Het onderzoek is een initiatief van 
Natuur & Milieu, ASN Bank en tien wa-
terschappen, waaronder waterschap Bra-
bantse Delta. Het is de derde keer dat dit 
onderzoek wordt gehouden.
In Nederland meet de overheid vooral 
de waterkwaliteit van grote wateren. De 
vennetjes, plasjes en boerenslootjes in 
de buurt vallen hier meestal niet onder, 
maar zijn wel heel belangrijk in ons wa-
tersysteem. Daarom is de hulp van veel 
inwoners door heel Nederland nodig, zo-
dat ook de waterkwaliteit van de kleine 
wateren wordt gemeten. ‘We verzame-
len samen met zoveel mogelijk mensen 
in heel Nederland informatie. Dit is be-
langrijk, omdat schoon water de basis is 
voor allerlei planten en dieren in en rond 
het water. Voorgaande jaren bleken veel 
gezinnen met kinderen plezier te beleven 
aan het samen onderzoek doen naar slo-
tjes in de buurt. Ik roep iedereen op om 
dit jaar mee te doen’, aldus Rob van Til-
burg, directeur Programma’s van Natuur 
& Milieu. 
Vang de watermonsters

Met de online meetkit ‘Vang de Water-
monsters’ ga je als burgerwetenschapper 
verschillende onderdelen meten van het 
water. Je meet onder andere de helder-
heid en bekijkt de aanwezigheid van plan-
ten en dieren. Je maakt foto’s met je mo-
biel om vast te leggen waar is gemeten en 
om de begroeiing en helling van de oever 
te laten zien. In het najaar publiceert Na-
tuur & Milieu de resultaten. 
Biodiversiteit
Dankzij de deelnemers in voorgaande ja-
ren konden we al in kaart brengen hoe 
de waterkwaliteit in de kleine wateren 
in Nederland is. Helaas zien  we dat veel 
wateren in de eigen omgeving kwetsbaar 
zijn. Met meer deelnemers hopen we een 
vollediger beeld te krijgen van de situa-
tie in Nederland. Roel Nozeman, expert 
biodiversiteit bij ASN Bank: ‘In en rond 
schoon water groeien veel verschillende 
soorten waterplanten en leven watervo-
gels, kikkers en insecten. Onder water, 

tussen de waterplanten schuilen de vis-
sen en vinden daar hun voedsel. Goede 
waterkwaliteit is belangrijk voor deze 
biodiversiteit en daarom is dit onderzoek 
belangrijk.‘  
Watervervuiling
De belangrijkste bronnen van vervui-
ling die nog kunnen worden aangepakt 
zijn mest en bestrijdingsmiddelen uit de 
landbouw en stoffen die via het rioolwa-
ter in het milieu komen, zoals medicijn-
resten, frituurvet en verfresten. Mest en 
riooloverstorten hebben direct effect 
op de nitraatconcentratie, het doorzicht 
en de diversiteit aan waterleven. Met de 
onderzoeksgegevens kunnen onder meer 
de waterschappen inzetten op maatrege-
len om watervervuiling waar mogelijk bij 
de bron aan te pakken.
Meer informatie & contact
- Marian Adolphs, communicatieadvi-
seur waterschap Brabantse Delta, 06 
52398281. 
- Ingrid van den Berg, persvoorlichter Na-
tuur & Milieu, 06 24440363.
- Pien van der Steen, persvoorlichter ASN 
Bank, 06 39221383.

WAT ONZE  VOOROUDERS 
WISTEN, DEEL 2

Enthousiast geworden 
door de vele positieve 
reacties op boekje 160 
(inmiddels uitverkocht) 
is Ien Doorn kort daarna 
met de voorbereidingen 
begonnen voor een nieu-
we uitgave kruiden rond-
om Terheijden,  Wagenberg en Langeweg. 
De wandelschoenen aan en op haar trek-
tochten langs de Schansen, de Binnenpol-
der, het kanaal, De Mark, d’n Hartel, kort-
om het hele binnen- en buitengebied van 
de voormalige gemeente Terheijden, heeft 
zij weer de nodige inspiratie opgedaan. 
Ook in haar botaniseertrommeltje was 
nog het nodige materiaal te vinden.
Alles bij elkaar levert dat boekje 164 van 
Heemkundekring De Vlasselt op met 133 
kruiden in de buurt met foto en verkla-
rende tekst, 
verdeeld over 
144 pagina’s. 
De vormge-
ving van dit 
boekje was 
weer in han-
den van Fons 
de Weert.
Geen lid en 
toch interes-
se?  Voor € 6,-
is deze uitga-
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ve verkrijgbaar, te bestellen via secretariaat@devlasselt.nl. Een 
jaarlidmaatschap met automatische incasso kost slechts € 13,50 
en dan krijgt u bij aanmelding nog een aantal eerdere uitgaven 
cadeau.
Ed Oud 

NIEUWS UIT HET OVERLEG

Het Wmo-Platform 
Drimmelen adviseert 
het college van bur-
gemeester en wet-
houders over het 
beleid rond de  Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
Wmo-Platformleden (even voorstellen)
Dit keer stelt Gerard v.d. Linden zich voor. Hij schrijft: Ik ben 
secretaris van het Wmo-Platform. Ik woon al 30 jaar in Lage 
Zwaluwe.  Al die tijd heb ik bij de gemeente Rotterdam gewerkt 
als beleidsadviseur op sociaal terrein. Behalve de verslaglegging 
en de voorbereidingen voor de agenda houd ik mij vooral bezig 
met de aandachtsvelden digitale gezondheid, energietransitie en 
omgevingsvisie. Contact: gvd.linden47@gmail.com.
Energietransitie
Het Wmo-Platform maakt zich zorgen over de overgang naar 
andere vormen van energie. Het wordt vaak verengd tot een 
technische kwestie. Het 
Platform wilde dus graag 
horen hoe de gemeente 
hier over dacht. M. Ver-
schuren en H.Jan Erkens 
(ambtenaren) praatten het 
Platform bij. Het Platform 
vroeg vooral aandacht 
voor de sociale kanten van de overgang (transitie), zoals: Hoe 
is de inspraak geregeld? Heeft men erg in de zgn. energiear-
moede? Denk aan de bekostiging en aan bv. mensen met een 
beperking. Hoe worden sectoren binnen de gemeente, zoals bv. 
de agrariërs, bij het overleg betrokken? Tijdens de presentatie 
over eerder genomen conclusies na overleg met bv. bewoners-
groepen zal ook het Wmo-Platform aanwezig zijn.  We blijven de 
transitie volgen en zo nodig vragen stellen en zaken aanstippen. 
Vergrijzing en wonen
In gesprekken over wonen gaat men er vaak vanuit dat ouderen 
willen verhuizen… maar.. Uit studies blijkt dat ouderen de afge-
lopen jaren steeds honkvaster worden. Pas op hoge leeftijd – na 
het 85e levensjaar – gaan ouderen weer veel vaker verhuizen. 
Dit komt doordat ouderen steeds vaker huiseigenaar zijn. Het 
eigenwoningbezit remt de verhuizing af. De vergrijzing draagt 
daarmee bij aan de geringe doorstroom op de woningmarkt 
en vormt een hindernis voor jonge huishoudens die naar een 
grotere woning willen verhuizen. Men denkt te gemakkelijk dat 
ouderen wel willen verhuizen. Nee, men wil vaak aanpassingen 
en liefst via de Wmo. Daar wringt vaak de schoen. De gemeente 
zal daar rekening mee moeten houden.
Vaccinatie promotie
De gemeente wil ook de mensen die om een bepaalde reden 
(nog) niet zijn gevaccineerd bereiken. Men denkt aan statushou-
ders of mensen die misschien extra hulp nodig hebben om zich 
te laten vaccineren.
Inclusie
De gemeente geeft veel aandacht aan de zgn. toegankelijkheid. 
Men wil graag mensen die zelf problemen daarbij ondervinden 
bereiken. Deze ervaringsdeskundigen worden uitgenodigd hun 
stem te laten horen en mee te praten. 

Vragen of opmerkingen over deze informatie? 
Reageren kan naar het Wmo-Platform Drimmelen: 
email: jcabroos@planet.nl,  tel. 06 51055721. 
Website: www.wmoplatformdrimmelen.nl.

WAT GEBEURT ER ALLEMAAL IN ONZE 
GEMEENTE?

De coronacijfers dalen en beetje bij beetje krijgen we onze vrij-
heid terug.
Ondanks alle beperkingen zijn er toch veel zaken gerealiseerd. 
Enkele voorbeelden willen we graag benoemen.
Hanging baskets
Vanwege het grote succes hangen er in alle 6 de dorpen weer 
mooie hanging baskets en zijn er veel straten versierd met fleu-
rige bloembakken. Alweer 3 jaar wordt dit initiatief van Lijst 
Harry Bakker uitgevoerd en vanwege alle positieve reacties 
wordt het bloemenlint uitgebreid.
Drimmelen dorp
De Oude Haven wordt opgeknapt. Het is nog wachten op de 
wandelpromenade waarvoor een vergunning nodig is en dit 
proces duurt helaas langer dan verwacht. 
Het parkje in Drimmelen dorp is vernieuwd en ziet er prachtig 
uit. Bij de heropening van het parkje wordt de nieuwe naam 
bekendgemaakt, waarvoor inwoners ideeën konden aandragen.  
Een grote nieuwe parkeerplaats bij de haven, waar je gratis kunt 
parkeren. Veel mensen bezoeken Drimmelen dorp en helaas 
houdt niet iedereen zich aan de regels. De bewoners van de 
Batterij ervaren hier veel last van. Mensen die op de trottoirs 
fietsen/racen, te hard rijden en stoplichten negeren.  Vanwege de 
veiligheid heeft dit onlangs geleid tot een actie van de bewoners. 
In de gehele straat stonden “Viktor Veilig” poppetjes en werd de 
snelheid van 30 km per uur middels bordjes en slingers aange-
geven. Hopelijk heeft deze actie effect gehad. Lijst Harry Bakker 
blijft dit mee in de gaten houden.

Natuur en andere zaken
Het mooie Beverpad en het (B)oerBurgerBos. In het bos is al 
veel groei te zien en er is een groot insectenhotel.
Op 20 november 2021 uitreiking van het Drimmelense jeugd-
lintje.
Openbare toiletten die in de plannen worden meegenomen en 
verder wordt er druk gewerkt aan het aanleggen van glasvezel 
in onze gemeente zodat we straks gebruik kunnen maken van 
snel internet.

POLITIEK
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Wij komen naar u toe als het weer verantwoord mo-
gelijk is!
Als de regels het toelaten zullen wij als Lijst Harry Bakker de 
komende tijd weer op pad gaan om bij u wensen en ideeën op 
te halen. In onze nieuwsrubriek “Over Raad en Daad” op onze 
facebookpagina zullen wij u met een vlog verslag uitbrengen van 
de ontwikkelingen in de gemeenteraad. 
Lijst Harry Bakker laat uw stem horen.
Wilma van Beurden, raadslid Lijst Harry Bakker

HIEPERDEPIEP HOERAAA!

Ei ei ei en wij zijn zo blij….
SAMEN Drimmelen is jarig en dat vieren 
wij.
Twee violen en een trommel en een fluit…..
SAMEN Drimmelen is jarig en de vlaggen mogen uit.
Op 23 juni vorig jaar is er een nieuwe partij geboren,
waarvan wij toen niet wisten dat zoveel mensen erbij wilden 
horen.
Velen dachten mee en verzonnen mooie namen,
wij kozen sámen voor gewoon de naam SAMEN.
Elke politieke partij heeft een kleur, dat staat buiten kijf.
Wij,  SAMEN Drimmelen,  hebben er gewoon vijf:
5 kleuren die sámen nog meer kleuren kunnen maken.
Zo zien wij onze club ook,  sámen bespreken wij heel veel 
zaken.
Ieder vanuit zijn/haar eigen kracht,
sámen, naast elkaar en niemand aan de macht.
Een puzzelstuk is ons logo, in alle soorten en maten.
Alles moet kloppen anders wordt het geen hele puzzel maar 
vallen er gaten.
Ben je het middenstukje, een hoekstukje of een stukje van de 
rand,
bij SAMEN Drimmelen staat niemand langs de kant.
In één jaar tijd hebben wij een grote groei doorgemaakt,
al hebben andere partijen ons wel geraakt.
Dat maakt SAMEN alleen maar sterker, strijdvaardiger en gaan 
we zeker door.
Verkiezingen 16 maart 2022:  we zijn er klaar voor!
Zingen jullie voor ons? Lang zullen wij leven, lang zullen wij 
leven, lang zullen wij leven in de gloria, in de glo-ri-a, in de glo-
ri-a… Hieperdepiep….. HOERA!
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CAB: EXTRA OPVANG 
STATUSHOUDERS IS 
ONMOGELIJK

Wat niet kan, kan niet.
Volgend jaar treedt de nieuwe wet inbur-
gering voor asielzoekers die in ons land 
mogen blijven, statushouders, in wer-
king.  Door deze wet verschuift de ver-
antwoordelijkheid voor inburgering naar 
onze gemeente.  Zodoende is er meer 
regie en ondersteuning op het behalen 
van het inburgeringsdiploma en het rea-
liseren van duurzame participatie in onze 
samenleving. 
Voldoende geld voor inburgering
We willen het goed doen en statushou-
ders goed inburgeren, een opleiding geven 
en begeleiden naar werk. Maar zoals we 
zo vaak zien bij decentralisatie lijkt ook 
hier dat het Rijk onvoldoende geld geeft 
om deze inburgering goed te kunnen or-
ganiseren.  Het kan toch niet zo zijn dat 
we straks extra moeten gaan bezuinigen 
om deze taken te kunnen uitvoeren en 
dus de rekening bij u neer moeten leggen? 
Extra huisvesten is probleem
Als CAB zijn we ook enorm geschrokken 
van de extra opgave om statushouders te 
huisvesten in onze gemeente. Een verdub-
beling van de opgave die wij nu hebben.  
En daar hebben we al een achterstand 
op.  Woonvizier levert nu al meer dan het 
landelijk gemiddelde aantal woningen aan 
statushouders en daar zit natuurlijk een 
plafond aan.  Er zijn gewoon te weinig so-
ciale huurwoningen in onze gemeente. De 
statushouders zijn hier niet de oorzaak 
van maar zorgen er wel mede voor dat 
er een enorme druk op de sociale huur is 
natuurlijk.  Andere mogelijkheden zijn er 
volgens ons niet.  Als wordt gedacht aan 

Bij binnenkomst wordt u gevraagd naam 
en telefoonnummer op te schrijven. Tij-
dens de viering kan er niet gestookt wor-
den, de kerk wordt warm gestookt tot 
een kwartier voor aanvang van de vie-
ring. 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 kerke-
lijke ruimte: graag bij binnenkomst mond-
kapje 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 communie wordt uitge-
reikt, 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 ge-
sprek, opgeven van gebedsintenties, afha-
len doopbewijzen enz. In dringende situa-
ties en bij overlijden kunt u contact opne-
men met telefoonnummer 06 51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze pa-
rochie 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, te-
lefoonnummer  076 5931216 of via het 
e-mailadres (zie boven). Bij voorbaat dank.

KERKEN

de particuliere huurmarkt dan is de CAB 
daar zeer sceptisch over. Een aantal jaren 
geleden lag er ook zo’n voorstel name-
lijk.  Zo was er in Made een aantal  wo-
ningen van particuliere eigenaren die wel 
wilden verhuren. Er kwam zoveel weer-
stand van omwonenden op deze locaties 
dat alles uiteindelijk is afgeblazen. Dit jaar 
zouden we nog meer dan 50 voorname-
lijk alleenstaande statushouders moeten 
huisvesten en dat is volgens ons niet te 
realiseren.
Donderdag 3 juni was er een gemeen-
teraadsvergadering  en de voltallige ge-
meenteraad was unaniem. Er moet meer 
geld komen van het Rijk voor inburgering 
en richting Provincie moet het signaal af-
gegeven worden dat extra huisvesten van 
statushouders ondoenlijk is. 
We gaan er vanuit dat er naar ons geluis-
terd wordt!
Met een politieke groet,
Fractie CAB

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

Vieringen door de week en in het 
weekend
Zaterdag 3 juli 19.00 uur: Eucharistie-
viering. Voorganger: pastoor M. Lindeijer. 
Orgel: dhr. J. v. Opdorp.  Zang: dhr. H.  Ver-
gouwen.
Zaterdag 10 juli 19.00 uur: Eucharis-
tieviering. Extra collecte t.b.v. Stichting 
Leergeld. Voorganger: kapelaan L. Balles-
ter. Zang: dhr. H.  Vergouwen. Orgel: dhr. 
J. Horbach.
Openstelling zaal “De Abt”
T/m zaterdag 25 september is zaal 
“De Abt” iedere zaterdag van 13.00 tot 
16.30 uur geopend voor rondleidingen en 
exposities.
Mededelingen



16 jaargang 44 nummer 1063

ZEER BIJZONDERE  WATERLINIEROUTE 
DOET  TERHEIJDEN EN MADE AAN

Er is een nieuwe fietsroute gelanceerd 
die ook door Terheijden en Made loopt: 
de LF Waterlinieroute. Met de LF Water-
linieroute fiets je door aantrekkelijke na-
tuurgebieden, op zoek naar Nederlands 
erfgoed op wereldniveau. De fietsroute 
komt langs vestingsteden en forten van 
o.a. de Zuiderwaterlinie, maar gaat ook 
door de natuur. Een mooie mix van cultuur, historie en natuur 
dus. 
Route
De LF Waterlinieroute begint 
bij Bergen op Zoom en loopt 
dan via Steenbergen, Willemstad, 
Klundert en onze gemeente naar 
Geertruidenberg. De route is in 
totaal 410 km lang en gaat vanaf 
Geertruidenberg verder via de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
naar de Stelling van Amsterdam 
en uiteindelijk naar Edam. Onze 
parels van de Zuiderwaterlinie 
zijn de Kleine Schans en de Linie 
van de Munnikenhof in Terhe-
ijden. Zij vormen een prachtig stukje van deze nieuwe fietsroute. 
Wethouder Lieke Schuitmaker fietste, samen met collega wet-
houder Mike Hofkens (gemeente Geertruidenberg), als eerste 
‘ons’ stukje van deze LF Waterlinieroute. Zij sloten hierbij aan 
bij de twee ‘Waterliniefietsers’ Laura en Irene, die de volledi-
ge route in etappes fietsen als startsignaal van deze bijzondere 
route. 
Fietstip
De LF Waterlinieroute onderstreept maar weer eens hoe mooi 
je kunt fietsen in onze gemeente. Daarnaast is het een leuke tip 
voor mensen die graag een nieuw rondje willen fietsen, of voor 
een fietsvakantie in eigen land! En natuurlijk perfect te combi-
neren met de prachtige fietspaden en routes in onze gemeente, 
zoals het Beverpad en de Geluksroute!

Kijk voor meer informatie over de nieuwe fietsroute op www.lf-
waterlinieroute.nl en plan je route via www.lfwaterlinieroute.nl/
plan-je-fietstocht (tussen Dinteloord en Geertruidenberg is het 
deel van de route te zien dat door Terheijden en Made loopt).

GEMEENTE
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GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Verleng tijdig uw paspoort of iden-
titeitsbewijs 

Het is weer mogelijk om te reizen naar 
veilige landen. Controleer daarom tijdig 
of uw reisdocument nog geldig is. Nu het 
weer mogelijk wordt om te reizen ver-
wachten we dat het drukker gaat worden 
bij de aanvraag van reisdocumenten. In 
verband met de geldende coronamaatre-
gelen mogen er minder mensen binnen in 
het gemeentehuis en kunnen wachttijden 
oplopen.  Verloopt uw paspoort of identi-
teitsbewijs binnenkort en heeft u vakan-
tieplannen? Maak dan op tijd een afspraak 
via www.drimmelen.nl om uw reisdocu-
ment te vervangen.
Pilot ‘Melding op locatie’ in Wagen-
berg

De gemeente 
Drimmelen vindt 
het belangrijk dat 
de inwoners mee-
denken en meepra-
ten over aanpas-
singen of verande-
ringen in hun eigen 
wo o n o m g ev i n g . 
Daarom starten wij 
binnenkort de pilot 

‘Melding op locatie’ in Wagenberg. Deze 
pilot is een actie uit de Geluksagenda die 
in samenspraak met inwoners is vastge-
steld. Binnenkort krijgen de bewoners 
van Wagenberg een brief van de gemeen-
te met een uitnodiging om hieraan deel 
te nemen.
Alle inwoners van Wagenberg zijn van 
harte uitgenodigd om mee te doen aan 
deze pilot in hun dorp. Deelnemers aan 
de pilot vragen we om naar buiten te gaan 
en op een formulier aan te geven wat zij 
graag in de openbare ruimte van Wagen-
berg aangepast zien. Het gaat dan vooral 
om kleinschalige dingen die volgens hen 
logischer of beter kunnen. Waar is bij-
voorbeeld het onderhoud niet op orde, 
waar zijn dingen versleten of missen er-
gens belangrijke dingen? 
Denk hierbij aan:
- Stoepen
- Bestrating

Samen voor een fijne en groene 
leefomgeving

De openbare ruimte, en dan met name de 
groenvoorzieningen, wordt in de gemeen-
te Drimmelen onderhouden door Sociaal 
Werkbedrijf MidZuid. Zij zijn momenteel 
hard bezig om het sterk opkomende on-
kruid weg te halen uit de plantsoenen en 
van verhardingen. Wist u dat we allemaal 
een aandeel kunnen hebben in het onder-
houd en de beleving van onze woonom-
geving? 
Het groenonderhoud bestaande uit on-
kruid- en zwerfafvalbeheersing, hagen 
knippen, snoeien, gras maaien en nog veel 
meer, wordt al heel lang door het sociaal 
werkbedrijf van de gemeente Drimmelen 
uitgevoerd. Tegenwoordig is daar de bele-
ving van de inwoners over het groenon-
derhoud heel belangrijk bij geworden. Zo 
kunt u zelf meldingen maken, die MidZuid 
vervolgens oplost. Daarnaast betrekt het 
sociaal werkbedrijf steeds vaker inwo-
ners uit de gemeente Drimmelen bij de 
aanpak en uitvoering van het onderhoud. 
Bijvoorbeeld door samen na te denken 
over verbetervoorstellen of initiatieven 
die de leefbaarheid vergroten. Er zijn al 
diverse voorbeelden waar burgerinitiatie-
ven hebben geleid tot nieuwe beplanting 
of waar een stukje gazon omgetoverd is 
tot een wilde kruidenborder. Zo werken 
we samen aan een fijne en groene leef-
omgeving. 
Met deze terugkerende rubriek geeft 
MidZuid inzicht in de actuele stand van 
zaken en hoe zij inwoners hierbij betrek-
ken.  Wilt u meer informatie of heeft u 
zelf een initiatief voor uw wijk? Neem 
eens een kijkje op www.drimmelen.mid-
zuid.nl.  MidZuid, werkt voor iedereen!
Bermen: minder maaien, meer 
plant- en diersoorten
De gemeente Drimmelen laat minder 
vaak de bermen maaien zodat plant- en 
diersoorten meer ruimte krijgen om zich 
te ontwikkelen. Met name insecten, zo-
als bijen en hommels profiteren hiervan. 
Sommige van deze soorten zijn met uit-
sterven bedreigd. 
De verkeersveiligheid mag hierbij niet in 
gevaar komen. Daarom wordt wel ge-
maaid bij kruispunten en wordt een smal-

- Straatmeubilair (bankjes, afvalbakken 
etc.)
- Groen
- Etc.
Heeft u vragen? Neem dan contact op 
met mevrouw M. Fens of de heer W. 
Kapitein via algemeen telefoonnummer 
140162.
Nieuwe pleegouders gezocht
Elk kind verdient een veilige en fijne jeugd, 
maar soms gebeuren er dingen in een ge-
zin waardoor het ouders (tijdelijk) niet 
meer lukt om hun kind zelf op te voe-
den. Dan zijn er gelukkig pleegouders die 
een kind een plaatsje in hun huis en hart 
geven. Pleegouders zijn nog altijd hard 
nodig, ook in de gemeenten Drimmelen, 
Geertruidenberg en omstreken.

Pleegouders komen in veel vormen voor: 
alleenstaand, met partner of met gezin, 
ook senioren en mensen die werken 
kunnen veel voor een kind betekenen als 
pleegouder. Een groot huis of veel geld 
is niet nodig. Het is belangrijk dat pleeg-
ouders een kind veiligheid, stabiliteit en 
rust bieden. Er zijn verschillende vormen 
van pleegzorg, bijvoorbeeld deeltijd of 
voor een korte periode.
Wilt u meer weten en bekijken of het 
pleegouderschap bij u past? Vraag een in-
formatiepakket aan. Dit is vrijblijvend. U 
bent van harte welkom! Meer weten over 
Vigere Pleegzorg? Check www.vigere.nl.
Jaarlijkse foto’s CycloMedia

Van eind juli tot eind september gaat 
CycloMedia aan de slag met de jaarlijkse 
360º panoramafoto’s van de gemeente. 
Hiervoor zullen de camera-auto’s van Cy-
cloMedia systematisch door alle straten 
van de gemeente rijden om foto’s te ma-
ken. Om het project volgens planning uit 
te kunnen voeren is CycloMedia gestart 
met de voorbereidingen. De data wordt 
gebruikt om waardevolle inzichten te ge-
ven en de complexiteit van de omgeving 
weer te geven. Kijk voor meer informatie 
op www.cyclomedia.com.
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le strook langs fietspaden vrijgehouden, zodat bij regen geen 
gladheid ontstaat door natte grashalmen op het fietspad. 
Door een nat en fris voorjaar, gevolgd door een periode van zon 
en warmte, is de begroeiing in de bermen opgeschoten.  Wie 
een gevaarlijke situatie ziet of hinder ervaart, kan dit doorgeven 
via het gemeentelijke meldpunt. Dit kan via de gemeentelijke 
meldings- en afvalapp of de website www.drimmelen.nl.  
De grootste verandering is dat de bermen en sloten minder 
worden gemaaid. Door de natuur en het leefgebied van verschil-
lende insecten te beschermen, verbeteren we de biodiversiteit 
in het gebied. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat er meer na-
tuurlijke vijanden van de eikenprocessierups komen. 
Het is niet toegestaan om zelf de bermen en sloten te gaan 
maaien. Je verstoort hiermee het leefgebied van de insecten en 
andere dieren.
De gemeente Drimmelen is niet de enige die anders gaat maai-
en. Het gaat om een samenwerking tussen 13 West-Brabantse 
gemeenten, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en 
het Bijenlandschap. 
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Wagenberg, Wagenstraat 33C (4845 CT) (W-2021-0391): Het 
tijdelijk wonen in een bijgebouw tijdens de herbouw van de wo-
ning. Ingekomen d.d. 08-06-2021.
Terheijden, Bredaseweg 3 (4844 CK) (W-2021-0398): Het aan-
leggen van een inrit. Ingekomen d.d. 15-06-2021.
Terheijden,  A59 nabij knooppunt Zonzeel (4844 PC) (W-2021-
0399): Het tijdelijke aanleggen van een op- en afrit aan de A59 
voor transport naar de windparken. Ingekomen d.d. 15-06-2021.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wagenberg, Postweg 1 (4845 CK) (W-2021-0345): Het oprich-
ten van een bijgebouw (berging/carport). Besluitdatum: 10-06-
2021.
Terheijden, Klaverbeemd 54 (4844 RK) (W-2021-0323): Het 
kappen van 1 berk in de achtertuin i.v.m. de veiligheid. Besluit-
datum: 14-06-2021.
Terheijden, Hoofdstraat 55 (4844 CB) (W-2021-0320): Het ver-
anderen van de gevel t.b.v. een medicijn uitgifte automaat in het 
kozijn. Besluitdatum: 14-06-2021.
Wagenberg, Postweg 21 (4845 CK) (W-2021-0273): Het ver-
bouwen en vergroten van de woning en het bouwen van een 
schuur. Besluitdatum: 11-06-2021.
Terheijden, Polanenstraat 1 (4844 BE) (W-2021-0327): Het ver-
hogen van de nok en het plaatsen van twee dakkapellen. Besluit-
datum: 11-06-2021.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide pro-
cedure
Terheijden, Moerdijkseweg 1 (4844 PC) (W-2020-1039 / 2020-
004929): Het emissie-arm maken benodigde stallen en uitbrei-
ding aantal melk- en kalfkoeien en vrouwelijk jongvee. Besluit-
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datum: 14-06-2021.
De aangegeven ontwerpvergunning ligt zes weken ter inzage bij 
de afdeling Grondgebied in het gemeentehuis.
Wij zijn van plan om deze vergunning te verlenen. Het ontwerp-
besluit met bijbehorende stukken ligt tot en met 4 augustus 
2021 ter inzage. Wij stellen iedereen in de gelegenheid om tij-
dens deze terinzagelegging een zienswijze over ons voornemen 
kenbaar te maken. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Postbus 
75, 5000 AB, Tilburg. Zienswijzen digitaal indienen is ook moge-
lijk via info@omwb.nl.
Vastgesteld  bestemmingsplan “E-veld in Terheijden” 
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat de gemeenteraad op 3 juni 2021 het bestemmingsplan 
“E-veld in Terheijden“ heeft vastgesteld. Het plan voorziet in 
de nieuwbouw van maximaal 53 duurzame woningen in een 
hoogwaardige openbare ruimte. De beoogde woningen worden 
duurzaam gerealiseerd in een stedenbouwkundige opzet die 
passend is bij het dorpse karakter van Terheijden én die passend 
is als overgang naar het buitengebied. Het plangebied is ruim van 
opzet met veel ruimte voor groen, water en gemeenschappelijke 
voorzieningen. 
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt tot en met donderdag 
29 juli 2021 tijdens de openingstijden (maandag t/m vrijdag van 
09.00 tot 12.30 uur en op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur) 
ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Park 1 in Made. Het 
bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplan-
nen.nl met het identificatienummer NL.IMRO.1719.2bp19e-
veld-vg01).
Tegen het besluit kan door een belanghebbende schriftelijk be-
roep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt 
beroep instellen als:
1. u naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan tijdig een 
zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
2. u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent ge-
weest om een zienswijze naar aanleiding van het ontwerpbe-
stemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen. 
Als een beroepschrift is ingediend, bestaat tevens de mogelijk-
heid om bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening 
in te dienen.
Voor meer informatie over het vastgestelde bestemmingsplan 
kunt u contact opnemen met de heer P. Leijten of mevr. N. 
Stremme, telefonisch te bereiken via 140162.
DORPSGERICHT  WERKEN

Dorpsgericht werken 
gaat om het bevorde-
ren van leefbaarheid, 
veiligheid en sociale 
betrokkenheid. Hier-

voor werkt de coördinator dorpsgericht werken samen met be-
woners, 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.  
Terugkoppeling wandelchallenge
In maart dit jaar zijn we gestart met een wandelchallenge die in 
totaal 10 weken duurde. Op de Facebookpagina Wandelchallen-
ge gemeente Drimmelen werden wekelijks diverse wandelrou-
tes gedeeld (van 1, 3 en 5 km). Daarnaast was er iedere maandag 
een live moment op de Facebookpagina. Met de wandelchallen-
ge hebben we ruim 200 mensen aan het wandelen gekregen. Een 
mooi resultaat!

Hierbij willen we iedereen aanmoedigen om door te gaan met 
bewegen. De wandelingen van de wandelchallenge blijven (via 
Facebook) beschikbaar. Om het uitdagend te houden kunt u de 

wandeling ook andersom lopen of 
kies ervoor om een wandeling in een 
ander dorp te maken. 
Volgend jaar keert de wandelchallen-
ge zeker terug!

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.

Na deze editie komen er nog 2 nummers uit 
voor onze zomervakantie: 

RdT 1064 (inleveren uiterlijk 7 juli, verschijnt 14 juli) 
en RdT 1065 (inleveren uiterlijk 21 juli, 

verschijnt 28 juli).



Stuur ook jouw foto naar 
liesbeth@rondomdetoren.nl

1. Miranda Masseurs
2. Ad Koenraad

3. Peter Couweleers
4. Matthijs Suykerbuyk

5. Leny Peemen
6. Gerard van Vugt 

(Toon Simons)
7. Shu-kwan Man
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