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CARNAVAL
CARNAVAL IN ERPELROOIERSLAND
‘Wai gaon dur wir vur!’
In Erpelrooiersland is met man en macht
gewerkt aan een last-minute carnavalsprogramma voor jong en oud. Carnaval
ziet er dit jaar anders uit dan anders
maar wordt zeker niet minder gezellig!
Trek je mooiste pak aan, hang alle vlaggen uit, we mogen weer feesten en dat
doen we dan ook!
Carnaval in Erpelrooiersland
Vrijdag 25 februari
08.30 uur Presentatie Jeugdraad met Prins en Miss op basisschool De Elsenhof.
14.00 uur Seniorenmiddag in Plexat, in samenwerking met
K.B.O en met medewerking van vele bekende
Wagenbergse artiesten. Eén en al gezelligheid voor
iedereen die zich senior mag noemen of zich senior
voelt.		
19.00 uur Prijsuitreiking WagenbergKwistZeker in
café Bij Bas. Inloop vanaf 19.00 uur. Welke 5 teams gaan er met de geldprijzen
vandoor?
Installatie nieuwe Prins en Raad van 11.
Zaterdag 26 februari
12.00 uur Start jurering ‘Klee oos Kee’tje aon’ wedstrijd door
Donatella di Focaccia en Francesca di Dolce Vita.
13.00 uur Activiteiten voor de jeugd op sportpark Heesterbosch. We hopen dat de jeugd de hele familie
meeneemt. Voor het best verklede gezin is er een
leuke prijs te winnen!
Installatie van Jeugdraad, Miss Zoë en Prins Tijmen.
Aansluitend Carnavallympics en pannenkoekenfestijn.
Start rond 13.30 uur. Toegang € 2,-.
16.30 uur Prijsuitreiking Carnavallympics en best verklede
gezin Bij Bas.
19.00 uur Disco voor de jeugd van 8 t/m 13 jaar in de kantine
van VCW. De toegang is gratis.
Zondag 27 februari
09.30 uur Heilige mis in de Gummaruskerk (geen carnavalsmis).
10.30 uur Pyamabal voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar Bij Bas. De
toegang is gratis.
13.15 uur Prijsuitreiking ‘Klee oos Kee’tje aon’.
13.30 uur Prinselijk Defilé Bij Bas. Toch de eerste prijs willen
winnen dit jaar terwijl de optochten niet doorgaan?
Dat kan!
Kom met je carnavalsvereniging, buren, vriendengroep,
of gewoon alleen, zowel
jeugd als volwassenen, presenteren op ludieke wijze
aan de nieuwe Prins tijdens
het Prinselijk Defilé! Dit betekent dat de wisselbeker
dit jaar voor het eerst ook
door de jeugd te winnen is.
Dus: oefen alvast met
zwaaien,
warm
de
stembanden op, zoek jullie
prachtigste pakskes achter
in de kast, want na 2 jaar
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vastgeroest te zijn geweest kunnen jullie je op het laatste
moment nog even creatief uitleven! Wie presenteert zich het
beste aan de nieuwe Prins?
Carnavalhoemoesdaokalweer?
Erpelrooiersland, laat maar zien dat we het niet verleerd zijn!
Dinsdag 1 maart
19.30 uur Deformatie JeugdPrins, Miss en Jeugdraad Bij Bas en
om 21.11 uur komt er met de deformatie van Prins
en Raad van 11 helaas weer een einde aan het leutigste feest van het jaar.

FOUTE ZUMBA PARTY
Sport, dans, fun EN carnaval!
Doe mee aan de Foute Zumba Party van
2022 en dans/sport mee op de allerfoutste
carnavalsmuziek.
Voor alle leeftijden en niveaus toegankelijk en
g e zelligheid
staat voorop!
Wanneer: donderdag
24 februari van 20.00
- 21.00 uur.
Waar: Fuse, Bredaseweg
47, Terheijden
Aanmelden: www.dans
schoolfuse.nl/foutezum
baparty.

TRAAISE BOOSTER
Bij het lezen van deze tekst denkt u waarschijnlijk aan iets wat te maken heeft met
corona.
Welnu beste lezer, niets is minder waar….
CV Toedeloe heeft in samenwerking met
Dorpsbrouwerij Terheijden een fantastisch lekker biertje mogen brouwen in de
coronatijd.
In een ver verleden, toen carnaval nog “normaal” was, wist CV
Toedeloe in 2020 met hun creatie in de optocht van Terheijden
de overall prijs binnen te slepen. Als prijs mochten we een eigen
bier brouwen.
In samenwerking met de
brouwers Marcel en René
is een mooi lekker zacht
blond biertje gebrouwen,
het is een goede opvolger
van de Toedelaer. Een flinke slok van dit bier waant
je weer even in een wereld
zonder corona.
Na vele uren vergaderen
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hebben we een passende naam weten te bedenken om in deze
zware tijden een boost aan het leven te geven. Zo kwam de
naam Traaise Booster tot stand en die is te koop bij Molen
De Arend, Jumbo Terheijden en Slijterij Van Dongen.
CV Toedeloe zegt dan ook met volle trots: Proost!
Met carnavaleske groet, CV Toedeloe

WAI BLIKKEN VEURUIT!
TCV De Schraansers

Jaaaa, wat een feest! We gaan echt carnaval vieren! Langzaamaan zien we de
Schraansersvlaggen aan de gevels hangen
en veren de carnavalsvierders weer op!
Het gaat écht beginnen!
Met wie ga jij dit weekend carnaval
vieren?
We hopen je te zien bij activiteiten die
onze plaatselijke horecaondernemers hebben georganiseerd.
Kijk vooral naar de programma’s van De Cour, De Zevende
Hemel, De Harmonie en De Gouden Leeuw!
Natuurlijk hebben wij én diverse andere vrijwilligers ook wat
zaken mogen organiseren. Sluit aan, doe mee en vier het einde
van de coronaperiode met ons mee!
We houden rekening met de huidige maatregelen. Dat betekent
dat iedereen, naast een carnavalsoutfit, gewoon weer polonaise
mag lopen én mag proosten op een mooi carnavalsweekend!
Natuurlijk begrijpen we het als je het nog spannend vindt of
op een later moment pas echt gaat feesten. Wij kijken alvast
wel uit naar een ouderwets carnavalsfeest, we gaan echt vooruit
blikken!
We beginnen vrijdagavond met de presentatie van de
Jeugdraad én de onthulling van de nieuwe Prins(es) Carnaval van
ut Schraansersrijk (of Traaie of Terheijden). Frank & Ewald van
CV Uitgeteld zorgen dat de ‘grote’ Jeugdraad wordt gepresenteerd. De presentatie en onthulling van onze nieuwe Prins(es)
is in handen van CV Toedeloe. In veilige handen kunnen we wel
zeggen, want zij hebben dit al vaker gedaan en hebben nu genoeg
voorbereidingstijd gehad. We gaan er dus ook dit jaar weer
vanuit dat het een creatieve uitspatting wordt!

We sluiten vrijdagavond af bij De Harmonie, want natuurlijk zijn
we ook graag met onze nieuwe Prins(es) bij ‘t Opwermkoncert.
Zaterdag starten we voor de allerkleinsten met het Snotpinnekusbal in De Cour. Ook daar mogen de ouders weer bij zijn,
dus dat belooft een gezellige familie-ochtend te worden. Om 13
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uur trappen we een balletje bij SVT en ’s middags gaan we terug
naar onze Residentie.
Vanaf 15 uur nodigen we iedereen uit om een borrel te komen
drinken met onze nieuwe Prins(es). De sleutel wordt overgedragen en omdat we jullie gemist hebben is het eerste drankje
van ons! In de avond bezoeken we de diverse horecagelegenheden, sluit gerust aan! We bezoeken De Cour, De Harmonie en
De Gouwe!
Zondag mag onze nieuwe
Prins(es) rond half 12 zijn/
haar opwachting maken bij
BARONIE TV. Samen met
onze veldwachter, voorzitter
en sauwelaar Christ zal hij/zij aan tafel verschijnen.
Op datzelfde moment start puzzeltocht ‘De 11-Stekentocht’.
Er zijn 2 routes door ons dorp, 1 voor de jeugd en 1 voor volwassenen. De tocht start om 11.11 uur en eindigt om 5 over
5. Er is dus een route voor de kinderen en een route voor
volwassenen die sowieso langs alle cafés gaat om binnen even
op te warmen! De routes kunnen afgehaald worden bij Relinde
of zijn te vinden op de site van de Schraansers.
Zondagmiddag is er ook een kinderbingo in De Cour, voor
alle kinderen tot 13 jaar. Ook hier zal onze nieuwe hoogheid
met veldwachter Co sowieso een rondje meedraaien! En op
zondagavond gaan we langs bij De Harmonie voor een kapellenfestival en stempelen we de avond af bij De Gouwe.
Een ouderwets carnavalsweekend betekent ook carnaval op
maandag! We starten om 13.00 uur met een lekker eitje met
spek en organiseren vanaf
14.00 uur een live carnavalsmuziekbingo. De hoofdprijs
voor een volle kaart is niet
niks: 1 minuut gratis boodschappen! ’s Avonds doen
we na de boodschappen een
ronde langs de cafés; De 7e,
De Harmonie en De Gouwe
staan op het programma.
We sluiten carnaval af op dinsdag en laten ons verrassen door
de verschillende activiteiten die plaatsvinden in de cafés. Om
19.00 uur sluiten we carnaval af met de echte lampionnenoptocht! We starten om 19.00 uur op het Dorpsplein en lopen
het welbekende rondje! Zorg dat je deze afsluiting en het afscheid bij Boer Klaos niet mist.
Direct na het afscheid bij Boer Klaos gaat de Jeugdraad nog
voor een laatste keer naar De Cour. De Schraansers gaan daarna in hun residentie de steken af laten pakken door onze nieuwe hoogheid, die daarna hopelijk op een geweldig feestcarnaval
terug kan blikken!
Carnaval kan natuurlijk alleen met hulp van veel vrijwilligers; we
kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Spreek ons aan of
stuur een bericht naar info@schraansers.nl. Ook als je andere
vragen hebt of lid wil worden van deze geweldige club, dan geldt
altijd: spreek ons gerust aan of stuur een berichtje!
We hebben er weer zin in en hopen jullie aanstaand weekend
te zien!
Alaaf! TCV De Schraansers!
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LEZERS IN DE PEN
KAN WAGENBERG NOG VERDER
UITGEKLEED WORDEN?
Wagenberg, het dorpje Wagenberg niet slechter niet beter…….
Dit zijn regels uit een bekend liedje over Wagenberg toen het
hoogstwaarschijnlijk beter ging. Als je naar het heden kijkt zie ik
alleen maar aftakeling en uitkleding van het dorp.
Plexat is zijn gemeenschapsziel kwijt. Nadat de vorige uitbaatster
het pand verlaten heeft is de ziel ook weg, de sfeer is er niet,
de gezelligheid verdwenen. De mensen van Optisport geven aan
dat het belang van Made groter is dan dat van Wagenberg. Een
voorbeeld: carnaval op Wagenberg voor de jeugd is misschien
al wel meer dan 50 jaar in Plexat, maar de huidige uitbaters
hebben medegedeeld dat ze niet open kunnen; Made gaat voor.
Buiten de bezetting en uitbating van Plexat speelt ook het gebouw een grote rol. Als je naar de gemeenschapshuizen in de
gemeente kijkt dan is Plexat het, of een van de, oudste gemeenschapshuis/zen. Op zich niets mis mee, maar als je verder kijkt
naar de faciliteiten en het gebruikersgemak is het ook het verste
achtergesteld.
Terheijden heeft een nieuw gebouw, De Cour, dat in 1998 is
opgeleverd. De Mayboom in Made is in 1994 gebouwd en dat
staat alweer op de agenda voor verbouw of nieuwbouw. Den
Domp (1976) is overgegaan naar particulieren (tot 2028) en
ontmoetingscentrum De Zonzeel is gemoderniseerd in 1992.
Plexat is in 1939 gebouwd en heeft een keer een opknapbeurt
gehad vanwege (achterstallig) onderhoud maar daar is het dan
ook bij gebleven.
De sporthal lijkt hetzelfde lot beschoren te zijn. Het sporten
kan gelukkig weer, maar de 3e helft is uitgesloten.
Wat is de gemeente van plan met Wagenberg? Zijn er dubbele
plannen? Plannen die uitgedragen worden naar de inwoners EN
plannen die onder de gemeentetafel blijven en dan van lieverlee aan doorgevoerd worden? Als het café/restaurant dicht is
of er mag niet of nauwelijks geschonken en gegeten worden,
dan blijven de klanten ook weg met als gevolg een sporthal die
niet optimaal benut wordt. Zo kan het “ondertafel-plan” van de
gemeente doorgevoerd worden om de sporthal in Wagenberg
te sluiten en kan er openlijk gedacht aan en gepraat worden
over een groot sportcomplex voor de dorpen Wagenberg en
Terheijden nabij de A59. Door “natuurlijke” uitkleding ontstaan.
Zo’n 25 jaar geleden was hier namelijk al sprake van toen ik
behoorlijk actief was in het verenigingsleven. Ja, zo wordt het
door mij ervaren.
Eindelijk mag er gebouwd worden in Wagenberg en ik hoop dat
de jeugd hier een plekje kan betalen en zich kan settelen. Jaren
heeft er geen nieuwbouw plaatsgevonden. Dan is het niet gek
dat Wagenberg “vergrijst”. Zou niet erg zijn als er aandacht
voor was maar alle aandacht gaat voornamelijk uit naar Made.
Ook in Wagenberg zou ik graag dezelfde aandacht besteed hebben aan het behoud van sport, sociale en maatschappelijke gebouwen, net zoals in de kernen Made en Terheijden.
Naam bekend bij de redactie

MIJN COMPLIMENT
Beste inwoners van Terheijden, ook voor U, die kiesgerechtigd
zijn, komt het moment dat U op woensdag 16 maart een stem
uit mag gaan brengen op die lokale partij waarvan U denkt, dat
die goed is voor U en onze gemeente Drimmelen. Dat is niet
altijd even makkelijk.Want waar denk je aan bij het maken van je
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keuze? Gaat het bij U om het behoud van je dorp zoals het nu
is of zou je soms graag zien dat er iets zou moeten veranderen.
Op dit moment is de algemene trend dat je er met veel meer
woningen bouwen niet bent, daar horen ook voorzieningen bij,
denk aan winkels, speelplaatsen en bijvoorbeeld bushalten.

Dit laatste zeer zeker want als je dorp groeit, komen daar ook
opgroeiende kinderen bij die als ze de basisschool achter zich
hebben gelaten vaak door regen en wind naar de grote school
gaan. In het recente verleden, om precies te zijn 2016, waren
er mensen die er over dachten dat een paar bushalten aan de
Zeggelaan, achter het trapveldje, een uitkomst zouden zijn voor
ieder die daar vlakbij woont. Voor de ouderen die niet in het
bezit zijn een van auto, maar wel met een Deeltijdpasje naar
familie of kennissen gaan, alsmede de schoolgaande jeugd als het
weer onbekwaam is of als je verder met de trein moet.
Toen ben ik bij mensen handtekeningen gaan verzamelen die
voorstander waren van die twee bushalten. Omdat het politiek
heel gevoelig lag hebben wij na strijd, met enorme inzet van onder andere het CAB, en de Pv/dA het voor elkaar gekregen dat
er 2 bushalten aan de Zeggelaan zijn. Ik geef nu een compliment
aan het adres van deze politieke partijen.
Het is aan U die dit hebben gelezen om als U straks gaat stemmen, zeker doen, de juiste keuze te maken!
Bep Verkooijen - Hamers, Terheijden.

SPORT
NIEUW BIJ S.V. TERHEIJDEN:
WALKING FOOTBALL!
Een tijdje terug werd in het dorp een oproep
geplaatst voor Walking Football bij S.V. Terheijden. Al snel was er een groepje geïnteresseerden die zich aanmeldden voor een proeftraining. Aan het begin van de vorige zomer
startten de proeftrainingen en kon iedereen
die wilde een balletje trappen.
Vanaf het seizoen 2021-2022 is Walking Football daadwerkelijk gestart op de velden van S.V. Terheijden. Het
team bestaat uit 8 fanatiekelingen in de leeftijd van 62 t/m 74
jaar. De training vindt plaats op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00
uur en wordt geleid door Mitchell Boomaars.
De spelregels van Walking Football lijken op dat van het ‘gewone’ voetbal, maar er zijn wat verschillen:
* Een wedstrijd is 6 tegen 6 veldspelers en vindt plaats op een
aangepast veld met kleine goals;
* Je mag niet rennen, maar moet wandelen/snelwandelen;
* De bal mag niet hoger dan heuphoogte gespeeld worden;
* Geen of weinig lichamelijk contact;
* Geen ingooi of (lange) corner maar in-dribbelen.
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Wat doen we tijdens een training
Walking Football? Een gedegen warming up; oefeningen met veel balcontacten en loop- en wandelbewegingen; partijtje en een cooling down
om af te sluiten.
Momenteel bestaat het team uit acht
fanatiekelingen, maar we zijn op zoek
naar nieuwe spelers. Voetbal is voor
alle leeftijden! De bedoeling is dat er wordt getraind, maar dat
er in de toekomst ook wedstrijden tegen andere verenigingen
kunnen worden gespeeld.
Je bent een uurtje lekker bezig op het voetbalveld: goed voor
lijf en ledematen!
Ben jij of ken jij de persoon die geschikt is voor Walking Football? Kom dan gerust een keer op vrijdagavond de Walking
Football-sfeer proeven op Sportpark Ruitersvaart. Je wordt met
open armen ontvangen.
Sportieve groet, acht jonge, fanatieke oud-voetballers.

STARTTORUN BIJ B-FIT TERHEIJDEN
Wegens succes herhaald!

Wil jij in het voorjaar heerlijk
5 km kunnen hardlopen? Wil
je eindelijk eens meedoen aan
de Terheijdenloop op zondag
22 mei? Of wil je misschien
toch met dat uitgestelde goede voornemen starten maar lukt het je niet alleen?
Dan hebben wij van B-FIT Terheijden goed nieuws voor je!
Want wij zullen op zondag 6 maart opnieuw starten met een
StartToRun. De vorige edities waren een groot succes en daarom geven wij iedereen nogmaals de kans om die 5 km aan te
tikken.
Samen in een kleine groep ga jij op je eigen niveau aan de slag.
Naast de gezamenlijke wekelijkse training krijg je veel persoonlijke coaching en advies, een B-FIT loopshirt, een eigen loopschema en veel motivatie van de andere deelnemers.
Op zondag 8 mei of zondag 15 mei (afhankelijk van meivakantie) houden wij ons eigen hardloopevenement (coronaproof!)
waar jij die 5 km gaat lopen en je eerste hardloopmedaille gaat
verdienen.
We starten bij een minimum van 5 deelnemers en
wanneer er genoeg animo
is, zal er een tweede groep
bijkomen op woensdag. De
training op zondag is 10 weken lang van 10.15 uur tot
11.15 uur. Vertreklocatie is
De Cour in Terheijden.
Kosten zijn inclusief coaching, loopshirt, loopschema en medaille
Aanmelden kan heel makkelijk door een mail te sturen naar info@bfitterheij
den.nl. Wil je graag nog
meer informatie of heb je
vragen? Mail ons gerust.
Wij hebben er alvast heel veel zin in om weer met een mooie
groep aan de slag te gaan en iedereen te helpen om fit en gezond te worden/blijven!
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UITGAAN
LENNY KUHR
Zangeres Lenny Kuhr verrijkt de wereld
al vijftig jaar met haar energieke optredens. Een niet aflatende stroom van inspiratie, een nooit opdrogende bron vol
nieuwe liedjes, haar stem die na al die jaren nog niet aan glans heeft ingeboet en
het verhaal dat ze te vertellen heeft, dat
zijn de drijfveren voor zangeres Lenny
Kuhr om door te gaan. Al weer 50 jaar geleden won zij het
Eurovisie songfestival met het lied De Troubadour. Lenny heeft
nooit gekozen voor de grote zalen en muziekshows, maar heeft
haar eigen weg bewandeld.
In 2021 was zij regelmatig te zien in programma’s rondom het
in Rotterdam gehouden Eurovisie songfestival.
Onlangs is haar nieuwe album uitgekomen met de naam “Lenny” waarop o.a. het door Stef Bos geschreven lied staat “Nog
steeds een troubadour”. Op 17 februari was de presentatie in
Paradiso. Op haar website www.lennykuhr.com is meer informatie te vinden.
Op zondag 27 maart
komt zij naar het Witte
Kerkje in Terheijden. Aanvang concert: 15.00 uur.
Het aantal plaatsen in het
kerkje is beperkt. Daarom
is het verstandig om tijdig
kaarten te reserveren. U
krijgt geen zitplaatsnummer; er zijn vrije inloopplaatsen.
Door het gebruik van een
verhoogd podium zijn de
artiesten ook vanaf de achterste rijen goed te zien.
Bij de entree zullen we u vragen om een QRcode en identiteitsbewijs te tonen indien de regels dat voorschrijven.
Kaarten zijn te koop via ticketprovider op onze website www.
wittekerkjeterheijden.nl. Ga naar de agenda en klik bij 27 maart
op info/tickets.
Mocht het concert door coronaregels niet door gaan, wat we
niet verwachten, dan garanderen we u dat u de ticketprijs terugkrijgt. Hiervoor is dus geen extra verzekering nodig.
U kunt bij ticketprovider indien u dat wenst een annuleringsverzekering sluiten voor o.a. ziekte, overlijden etc.
Heeft u moeite met het bestellen van kaarten via ticketprovider
stuur dan een email naar info@wittekerkjeterheijden.nl en vermeld uw naam, adres en het aantal gewenste kaarten. U krijgt
dan informatie over de betaling. Na ontvangst van uw betaling
ontvangt u een bevestiging per email; deze neemt u op 27 maart
mee.
Kunst & Muziek Podium,
St. Exploitatie Witte Kerkje Terheijden.
Telefoon 06 27021028.
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ZOMERVERMAAK
Dorpsgenoten, annuleer uw vakantie naar Ibiza, de Malediven (de naam
zegt het al: het wemelt daar van Malle
Dieven, dus je portemonnee neemt
men zo mee), want door de versoepelde versoepelingen gaat Zomervermaak dit jaar in verhevigde vorm
door.
Haal je spaarcenten van de bank,
want daar brengt het toch niets op
en investeer het in leuke, interessante excursies die wij voor u
in petto hebben.
Dit jaar willen wij groots uitpakken; we snakken naar grensoverschrijdende (maar niet zoals bij The Voice of Ajax) bezigheden. Wij doen dat door de gemeentegrens en zelfs de provinciegrens te overschrijden. De vrijwilligers van Zomervermaak
hebben een breed scala aan busreisjes, eetfestijnen, fietstochten
in de voorbereidingsfase, zodat er voor eenieder iets van zijn/
haar gading zal zijn.
Niet alles is bekend, maar we kunnen toch een tipje van de sluier optillen. Wat te denken van een tocht naar Rotterdam met
gids, de fluisterboot in de Biesbosch, de Traaise Holle Bolle Gijs
fietstocht enz. En als klap op de vuurpijl, al is dat eigenlijk verboden, is er een reünie , die voor eenieder die meerdere keren
heeft deelgenomen aan excursies gratis is.
Ofschoon door vorige jaargangen is komen vast te staan dat
Zomervermaak onder brede lagen van onze inwoners bekend
is, willen we nog iets meer up to date zijn. Daarom zoeken wij
iemand, die weet dat je computer met een c schrijft en niet met
een k. Iemand die een website kan opzetten en onderhouden,
zodat men wereldwijd van Oekraïne tot Rusland weet dat men
in Terheijden in pais en vree met elkaar omgaat en dat het leven
een stuk aangenamer wordt als men naar elkaar omkijkt.
Ook zoeken wij een vrijwilliger uit het Wagenbergse. Al onze
activiteiten zijn voor beide kerkdorpbewoners toegankelijk,
maar het Gomarus-gedeelte is niet in onze werkgroep vertegenwoordigd. Dus schroom niet als u beschikt over wat fantasie,
daadkracht en vrije tijd om nieuwe impulsen aan het Zomervermaak-team te geven.
Zin om de vleugels weer eens uit te spreiden: volg ons in dit
onvolprezen dorpsblad.

DRIE JONGE TALENTEN, VERBONDEN
DOOR MUZIEK
45 jaar Theeconcerten in het
Witte Kerkje Terheijden!
Het laatste concert van de jubileumserie met Ensemble Triptyque is gratis
toegankelijk, met hopelijk een (flinke)
vrijwillige donatie na afloop om de kosten te kunnen dekken.
Programma
Sarah van der Lijke – fluit, Fama Koning
– cello en Merle van der Lijke – harp,
15, 16 en 17 jaar.
Door de vier ingrediënten talent, muzikaliteit, passie en doorzettingsvermogen in ruime mate te gebruiken zijn deze drie
meisjes in staat gebleken om een prachtig en smaakvol programma samen te stellen dat ze ons voor gaan schotelen. We gaan
daar volop van genieten.
Ze spelen o.a. Drei Russische Lieder (Glinka) en Serenade of the
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Doll, The Snow is Dancing en Golliwog’s Cakewalk (Debussy)
Ensemble Triptyque
De zussen Merle en Sarah vormen samen met Fama Koning ‘Ensemble Triptyque’. Van jongs af aan vielen ze al op in de wereld
van de muziek. Zo waren Sarah en Merle van der Lijke op 14
november in ‘Podium Witteman’ te gast en ook Fama Koning
is daarvoor uitgenodigd. Geselecteerd waren ze ook voor het
Kinderprinsengrachtconcert. Talrijke prijzen wonnen ze, enkele
staan hieronder vermeld.
Merle van der Lijke studeert aan de Academie Muzikaal Talent (AMT) en krijgt les van Erika Waardenburg. Ze speelt op
een harp die beschikbaar wordt gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF). Merle heeft al meerdere prijzen gewonnen. Zo behaalde ze bij de regiofinales van het Prinses
Christina Concours (PCC) een 1e en 2e prijs, de laureaten prijs
en in de Nationale Finale een 2e prijs samen met de Ruud van
der Meer prijs voor haar podiumpresentatie. In 2021 won ze
o.a. een award waardoor ze met het Rotterdams Philharmonisch Orkest mag spelen.
Sarah van der Lijke krijgt les van Jeroen Bron en is lid van
het Neflac Ensemble, dat onderdeel is van de Nederlandse Fluit
Academie. Ook zij is inmiddels gestart op de AMT. Sarah won
op 11- jarige leeftijd de Flute Factor, een internationaal fluitconcours voor de jeugd t/m 13 jaar. Recent won ze een 2e prijs bij
de regiofinale van het PCC.

Fama Koning studeert aan de AMT en heeft les van Matthias
Naegele. Op 11-jarige leeftijd wint ze de tweede prijs op het
Heuvelrug-concours. In de daaropvolgende jaren is zij prijswinnaar in de Nationale Muziekwedstrijd, het Britten Cello-concours en het Prinses Christina Concours. Zomer 2019 wint
zij een finaleprijs in het Concertgebouwconcours. Als gevolg
hiervan speelt zij in het lunchconcert in de Kleine Zaal van het
Concertgebouw. Hierop volgend wint zij de Labberté-Hoedemakerprijs en de Emmy Verheij Award.
In december 2021 heeft Fama Koning haar debuut-cd uitgebracht: ‘Salut d’Amour’. Ze speelt daarop samen met pianist
Bas Verheijden.
Gezondheid en reserveren
Toegang na reservering en bevestiging dat er plaats is. Wie op
6 maart zonder reserveren binnen wil, kan dat alleen als het
maximum aantal bezoekers niet is bereikt. We blijven voorzichtig in het toelaten van het aantal bezoekers, ook al is er een
uitstekende ventilatie en zijn er officieel geen beperkingen meer.
Datum en locatie
Zondag 6 maart 2022 om 15.30 uur in het Witte Kerkje,
Hoofdstraat 1, 4844 CA Terheijden.
Reserveren en informatie
Per e-mail: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl.
Telefonisch: 076 5931177 (Agaath), 076 5934434 (Babs).
Website Theeconcerten: ConcertenWitteKerkje.com,
ConcertenWitteKerkje.com/concerten-2021-2022.
Facebook: www.facebook.com/TheeconcertenTerheijden
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Ook mooie foto’s gemaakt?
Stuur ze naar
liesbeth@rondomdetoren.nl
Voor de volgende editie zijn
ook carnavalsfoto’s van harte
welkom!

1. Marianne Vermeulen
2. Elly Bloemendaal
3. Cor Franken
4. Shu-kwan Man
5. Anita Dudok
6. Toos van der Made
7. Wilma Gommeren
8. Anita Dudok
9. Cor Franken
10. Els Geurts
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EN TOEN GEBEURDE...
EEN OORLOGSKAART UIT 1625
In de late middeleeuwen waren Nederland en België onderdeel
van het Spaanse Rijk. Mede als gevolg van de grote verschillen
tussen de katholieken en het opkomende protestantisme in de
Noordelijke Nederlanden, kwam er een opstand. Vervolgens
werd ons land bezet door het Spaanse leger. Een leger van de
Prins van Oranje probeerde de bezetters meermalen te verslaan. Dat lukte in 1590 met het beroemde Turfschip van Breda.
Maar de Spanjaarden, onder bevel van Spinola, kwamen terug
om Breda te heroveren en de weg naar Holland te beheersen.
In 1624 kwam een groot Spaans leger naar hier om de stad uit
te hongeren. Rondom Breda werden grote en kleine schansen
aangelegd. Het toen nog kleine dorp Terheijden werd helemaal
verschanst. De achtertuinen van de huizen, toen nog voor het
merendeel van hout, veranderden in hoge zandruggen. Het merendeel van de inwoners was vertrokken.

Dit hele gebeuren is uitgebreid te lezen in Vlasselt-boekje 128:
“Geschiedenis van de Kleine Schans” van Fer van Vuuren (2010).
Johan van der Made

OPROEP
VRIJWILLIGERSVACATURES
BIJ SWO DRIMMELEN

De polders werden onder water gezet en de rivier de Mark
werd afgesloten. Daar waar nu ongeveer molen ‘De Arend’
staat, was een stervormige schans aangelegd. Terheijden was
één groot Spaans legerkamp, want Spanje wilde kost wat kost
hier weer de baas worden.
Na verschillende mislukte pogingen door het Hollandse leger,
over de Mark, op de Spaanse belegeringswerken kwam in mei
1625 een groots opgezette aanval. Het Hollandse leger kwam
nu in groten getale vanuit Wagenberg en met schepen over de
Mark in de aanval. De rook van de kanonnen is op de kaart
getekend bij het begin van Terheijden. Maar deze aanval werd
helaas door de Spaanse bezetting afgeslagen. Enkele honderden
soldaten sneuvelden hier. De slag om Terheijden was verloren
en de uitgehongerde stad gaf zich over aan de Spanjaarden. Het
hele gebied was weer in Spaanse handen. Pas in 1637 kon Breda
worden terugveroverd.
Op een mooie en vrij nauwkeurige landkaart uit 1625, genaamd
“Siège de Breda”, is Breda en de omgeving weergegeven met
daarop veel militaire verdedigingswerken en ook de aanval door
het leger van de Prins van Oranje. Op deze landkaart staan
ook gedetailleerde afbeeldingen van het soldatenleven en van
gevechtshandelingen.
En de overgave van de stad is eveneens vereeuwigd op een
groot Spaans schilderij, waarop de Prins van Oranje de sleutel
van de stad overdraagt aan Spinola. Van dit schilderij hangt een
kopie in het Bredase stadhuis. Op de achtergrond ligt Terheijden, gelegen onder de rook.

SWO is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Drimmelen. Bij SWO zijn meer dan 200 vrijwilligers actief op de thema’s
wonen, ontmoeting, zorg en welzijn, financiën, vervoer en vrijwilligerswerk. SWO heeft het keurmerk Goed Geregeld, voor
goed vrijwilligersbeleid.
Voor meer informatie, kijk op www.swodrimmelen.nl.
Op dit moment zoeken we o.a. vrijwilligers voor:
Planner matching zorgvrijwilligers
Intake & Matching is een nieuw onderdeel binnen het team
Kennis en Steunpunt Mantelzorg. In 2021 is er een nieuw team
van vrijwillige intakers en betaalde krachten gestart. Voor de
uitbreiding van dit succesvolle team zijn we op zoek naar een
vrijwilliger die de matching en de matchingsgesprekken tussen
vrijwilliger en de inwoner die ondersteuning vraagt, wil verzorgen. Je gaat dus op zoek naar een vrijwilliger in ons bestand en
voert het eerste gesprek. Het inrichten van het matchingssysteem ontwikkelen we samen, je deelt je eigen tijd in en werkt
vanuit huis.
Voortgangsbegeleider voor de vrijwilligers van SWO
Ben jij communicatief vaardig en heb je ervaring met het voeren van gesprekken? We zijn op zoek naar een vrijwilliger die
zelfstandig voortgangsgesprekken voert met de vrijwilligers van
SWO. De vragenlijst ontwikkelen we samen, je deelt je eigen
tijd in en je hebt bijzondere gesprekken.
Wil jij jouw vrijwilligersvacatures ook in de schijnwerpers? Neem dan contact op met het Vrijwilligers Informatiepunt.
Op www.vrijwilligerswerkdrimmelen.nl vind je alle actuele vacatures. Voor organisaties: Hier kun je zelf vacatures voor vrijwilligers plaatsen. Voor vrijwilligers: Hier kun je zoeken naar mogelijkheden. Wil je meer weten of een gesprek, laat het weten!
E-mail: vip@swodrimmelen.nl en telefoon: 0162 451894.
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POLITIEK
VERKIEZINGEN: WONINGBOUW
De afgelopen weken zijn wij als voorbereiding op onze campagne langs de
huizen gegaan in alle dorpen in onze
gemeente, dus ook in Wagenberg en
Terheijden. Gelukkig zijn de reacties
van bewoners van onze dorpen overwegend positief. Men gaat naar school
of heeft een leuke baan, is lid bij een sport- en/of cultuurvereniging of gaat binnenkort lekker carnaval vieren. Toch is er één
punt dat veel te vaak voorbij komt en waar helaas de laatste
jaren te weinig mee is gedaan: woningbouw.
In de afgelopen jaren zijn er in Wagenberg en Terheijden nagenoeg geen woningen bijgekomen. Voor de Verlengde Elsakker
in Wagenberg heeft het veel te lang geduurd voor er een projectontwikkelaar in beweging wilde komen. Bij het project De
Weelde in Terheijden duurt het veel te lang voor er daadwerkelijk wordt gebouwd, zeker aangezien dit één van de weinige
bouwprojecten in Terheijden is van de afgelopen jaren.
Het resultaat is een droevig beeld wanneer we Funda openen.
Het enige dat we zien zijn woningen die reeds zijn verkocht of
woningen die te duur zijn om alleen of samen met je partner
te kunnen betalen. Op het moment van schrijven staat er in
Terheijden en Wagenberg samen slechts één huis te koop van
onder de € 350.000,-. Dit zorgt ervoor dat starters geen huis
kunnen kopen en dat senioren niet kunnen verhuizen naar een
passendere woning.
Aan bouwprojecten voor in 2030 hebben we niets! Er moet NU
gebouwd worden, anders lopen we het risico dat al die harde
werkers, verenigingsmensen, jeugdige enthousiastelingen, carnavalsvierders en noem maar op, niet in onze dorpen kunnen
starten of blijven.

Jack		

Mario		

Wouter

Wij, Jack, Mario en Wouter, maken ons namens de lokale
VVD hard voor deze mensen. Wil jij ons daarbij helpen? Stem
dan op 14, 15 of 16 maart op ons!

KANDIDATEN VAN GROEN DRIMMELEN
(VP/D66)
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wie zijn de kandidaten van Groen Drimmelen (VP/
D66)?
#4 Lijst 4 Groen Drimmelen (VP/D66)
Nummer 4: Arjen van den Broek
“Groen Drimmelen (VP/D66) is een optimistische en toekomstgerichte partij. Wij zijn groen én vooruitstrevend. We werken
dorpsgericht met de inwoners, organisaties en ondernemers
aan een fijn, mooi en sociaal Drimmelen.” Deze zinnen zijn de
kern van het verkiezingsprogramma van Groen Drimmelen (VP/
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D66) (www.groendrimmelen.nl). Het zijn uitgangspunten waarin
ik mijzelf herken en die ik graag als raadslid de komende 4 jaar
wil uitdragen.
Ik ben Arjen van den Broek. Ik ben
getrouwd met Petro en wij hebben
twee dochters. Sien van 12 en Kaat
van 9 jaar oud. Wij wonen sinds
2017 met heel veel plezier in het
mooie Terheijden. Ik stel mij graag
aan de hand van de kernwoorden
van Groen Drimmelen (VP/D66)
aan jullie voor.
Optimistisch: Voor mij is het glas
altijd halfvol. Ik wil optimisme naar
de gemeentepolitiek brengen. Geen
geklaag en gemopper. Maar kijken naar kansen om samen met
inwoners en organisaties Drimmelen fijn, mooi, sociaal en veilig
te maken. Ik houd van het denken in oplossingen en niet in populaire praatjes.
Toekomstgericht: Er zijn grote problemen die we moeten
oplossen. Denk aan het duurzaam bouwen van woningen. Maar
ook het behouden van goede zorg. En natuurlijk het beschermen van onze natuur en onze leefomgeving. De komende 4 jaar
zijn dit thema’s waarop ik mij zal inzetten zodat we ook in de
toekomst prettig in Drimmelen kunnen wonen.
Groen: Groen zit niet alleen in onze naam. Het is een rode
draad in ons verkiezingsprogramma. We zijn al jaren de groenste partij van Drimmelen. Ik maak mij er hard voor om dit ook
de komende 4 jaar te zijn.
Vooruitstrevend: De gemeentepolitiek doet er toe. Waar
nodig zullen we ambitieuze voorstellen doen, met de blik op de
toekomst en met onze inwoners voorop.
Samen: In de gemeentepolitiek bereik je niets alleen. Wij
willen graag met iedereen die optimistisch, vooruitstrevend en
toekomstgericht is samenwerken. Met collega-politieke partijen,
organisaties en natuurlijk met onze inwoners. Samen is wat ons
betreft geen naam, maar een uitgangspunt.

Nummer 5: Ricus Tiekstra
Jawel, een oudgediende op plek 5 van de lijst van Groen Drimmelen (VP/D66). Ricus is al vele jaren zowel maatschappelijk als
politiek actief in de Drimmelense gemeenschap. Meer dan 40
jaar is Ricus werkzaam geweest in het lokaal bestuur. En het
vuur voor de lokale democratie is nog lang niet gedoofd. Hij zal
zich de komende vier jaar daarom ook vol energie en met veel
vuur inzetten voor de inwoners van de gemeente Drimmelen.
Als vrijwilliger heeft Ricus een lange staat van dienst. Jarenlang
was hij leider en trainer bij Madese Boys, waar hij ook 6 jaar
jeugdvoorzitter is geweest. Verder was hij voorzitter bij Eskadee Kinderopvang en Vluchtelingenwerk. Momenteel is Ricus
voorzitter van Groen Drimmelen, van de stichting Wereldwinkel Made en bestuurslid van de
Stichting Kennispunt lokale politieke partijen.
Dat hij kandidaat is voor Groen
Drimmelen is nogal logisch.
Groen Drimmelen staat immers
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voor een positieve blik op de toekomst van Drimmelen. Ricus
zal zich vooral willen inzetten voor een goed sociaal beleid.
Hij wil daarbij vooral oog hebben voor degenen die wat meer
moeite hebben om volledig mee te kunnen doen. Of dat nu is
op school; als lid van een van de vele verenigingen voor sport,
muziek, etc., of wat dan ook, Ricus wil dat de overheid het ook
voor hen mogelijk maakt volledig mee te kunnen doen. Samen
met de andere kandidaten van Groen Drimmelen zal Ricus daar
voor blijven strijden.
Ben je het eens met Ricus, stem dan op 14, 15 of 16 maart a.s.
op lijst 4, Groen Drimmelen (VP/D66).
Meer weten? Volg ons op Instagram of Facebook: groendrimmelen.

RUUD TAKS EN KOEN DE VLAM
Terheijdense CDA-kandidaten stellen zich voor
Het zal ongetwijfeld opvallen, die
nummer 5 van het CDA: Ruud Taks.
Weliswaar een échte Terheijdenaar,
met Rotterdam als woonplaats. Terug
van nooit (echt) weggeweest! Vanuit
zijn werk als adviseur op het gebied
van beheer van maatschappelijke
voorzieningen komt hij regelmatig in
gemeentehuizen door het hele land en
stelt zichzelf de vraag: hoe is dit in
Drimmelen eigenlijk geregeld?
Nummer 4 van het CDA is bijna drie jaar geleden overgekomen
uit Tilburg naar het mooie Terheijden waar hij zich inmiddels
helemaal thuis voelt: Koen de Vlam. Werkzaam als docent op
een middelbare school ervaart hij dagelijks het belang van een
goede basis voor onze jeugd en hun gezinnen en zet hij zich daar
graag voor in binnen onze gemeente.

Ruud

Koen

We zijn trots op alle verenigingen die zich in onze gemeente
inzetten voor sport, cultuur en ontspanning. Zij spelen een
cruciale rol in onze samenleving en zij dienen dan ook goed
gefaciliteerd te worden, waarbij de gemeente zorgt voor een
gelijk speelveld bij het verhuren en beheren van accommodaties. We zorgen ervoor dat alle prachtige sportverenigingen en
hun accommodaties, de lokale muziekverenigingen en culturele
organisaties, welzijnsorganisaties en buurtsportcoaches het beste tot hun recht komen. Wat ons betreft wordt de opdracht
van de buurtsportcoaches verder verbreed en zorgen zij voor
nog meer verbinding tussen ouderen, kinderen, het onderwijs
en verenigingen.
We gaan met open vizier aan de slag met wonen, waarbij er
meer oplossingen nodig zijn dan alleen bouwen, bouwen, bouwen. Wij gaan ons vol inzetten om alle kernen hun leefbaarheid te laten behouden met voldoende voorzieningen, veilige
woonomgevingen, leuke speeltuinen voor alle kinderen en een
evenwichtige uitbreiding van het woningaanbod voor jong tot
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oud. Zo blijft en wordt het goed wonen en leven in Wagenberg,
Terheijden en alle andere kernen!
Stem daarom op 14, 15 of 16 maart Ruud of Koen voor CDA
Drimmelen en laat ons aan dit karwei beginnen!

EVEN VOORSTELLEN…..
Kandidaten Lijst Harry Bakker
Mijn naam is Suzan Damen,
28 jaar. Ik ben geboren en getogen op een loon- en akkerbouwbedrijf in het buitengebied van Terheijden.
Bij partij Harry Bakker wil ik
graag de kartrekker worden
voor het buitengebied. Ik wil
me vooral richten op het bestaansrecht van (jonge) ondernemers in het buitengebied,
gezien de steeds strenger wordende regelgeving. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om
te ondernemen. Nevenactiviteiten, vernieuwing en lokale producten moeten gestimuleerd worden.
Een goede verbinding tussen boer en burger is belangrijk voor
de voedselvoorziening en de werkgelegenheid binnen onze gemeente. Daarom sta ik achter de slogan ‘wees sociaal, koop lokaal’. Daarnaast ben ik voorstander van duurzame energiebronnen en de innovatie hiervan.
Tevens sta ik voor een actiever berm- en landschapsbeheer, rekening houdend met het broedseizoen, zodat de verkeersveiligheid beter wordt in het buitengebied. Naast de kievit zie ik ook
graag de koe in de wei.
Groetjes Suzan, Lijst Harry Bakker

Ik ben Peter Reniers, 64 jaar jong, geboren en getogen in Wagenberg oftewel Erpelrooiersland. Ik ben vader van drie dochters, welke zijn gesetteld in Breda, Etten-Leur en Wagenberg. Ik
heb een latrelatie met Monique en word in juni trotse opa van
een kleindochter.
Als verenigingsdier - met hetzelfde sop overgoten als mijn ouders - ben ik voorzitter van voetbalclub VCW, CS De Erpelrooiers en Platform Carnaval Drimmelen. Verenigingen, zoals
Erpelrooiers, harmonie OVU, KBO en VCW zijn voor de kleine
gemeenschap Wagenberg van grote waarde. Ik zet mij daar ook
voor in om onder meer de verbinding en de sociale cohesie in
het dorp optimaal te houden.
Na 32 jaar als fiscaal en sociaal rechercheur bij respectievelijk
FIOD en SIOD te hebben gewerkt ben ik, als boerenzoon,
vanaf 2018 werkzaam als arbeidsinspecteur in de groene en agrarische sector bij de
Nederlandse Arbeidsinspectie.
De inspecties zijn voornamelijk
gericht op de werkomstandigheden (eerlijk, gezond en veilig werk) van de werknemers,
waarbij de positie van internationale werknemers (arbeidsmigranten) een belangrijke rol
speelt.

De invulling van huisvesting voor internationale werknemers en
het bouwen van betaalbare woningen voor (oud)inwoners van
onze gemeente is een speerpunt dat op korte termijn moet
worden ingevuld. Niet alleen met plannen en woorden maar
met daadwerkelijk bouwen. Voor Wagenberg is het van belang
dat jongeren zich hier kunnen settelen en vele oud-inwoners
terug kunnen keren naar hun geliefde dorp.
Peter Reniers, kandidaat nr. 9 Lijst Harry Bakker

DUBBELKLIK OP DE WEEKBLIK
Acties van onze partij in deze week

Het was zaterdagmorgen. Een deel van het campagneteam van
SAMEN Drimmelen verzamelde zich in Lage Zwaluwe: buizen
halen. Een buis als staander voor een spandoek. Nee, niet die
van het CAB, Ad steunt ons niet. Na de koffie en het worstenbrood gingen we op stap.
De banners hangen, je hebt er vast al een paar gezien. Heel
Drimmelen zal weten dat wij bestaan en dat we voor een open
en eerlijk bestuur van onze gemeente zijn. We hebben nog posters, dus als er een achter jullie raam mag hangen, horen we
het graag.
Bekendheid proberen we ook te krijgen door gebruik te maken
van Facebook en Instagram. De laatste nieuwe actie staat er nu
op: Waar vind je de tegoedbon voor een taart, te besteden bij
een lokale bakker? De bon staat op een ingezoomde foto, maar
waar is die gemaakt? Is het nog niet geraden, dan komt de tweede foto, iets meer uitgezoomd. Raden maar weer. Antwoorden
op onze Facebook-pagina. Nog niet geraden……? Dan volgt de
volgende en zo verder. Uit de goed geraden inzendingen wordt
geloot. Wij zijn benieuwd of jullie die plaats in de gemeente
kennen!

Het campagneteam zet de eerste paal voor de spandoeken.

Vrijdag was de officiële openbare zitting van de kiescommissie
in het gemeentehuis. Openbaar, dus iedereen mocht komen.
Wij waren er met zijn tweeën, verder geen belangstellenden.
We werden dus persoonlijk toegesproken: De kieslijsten, of
iedereen alles officieel ingevuld had (was bij één partij dus niet
het geval: 2 namen geschrapt!), de nummers van de 7 partijen,
het aantal stemmen van de vorige verkiezingen, enz. Het proces-verbaal kon worden opgemaakt. We zijn weer een stapje
verder.
Op naar de verkiezingen: 14, 15 en 16 maart. Zet dan een kruisje bij een van onze 19 namen: SAMEN Drimmelen. Dank je wel!
Groetjes, namens onze hele club, Kees
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SAMEN VAN HET GAS AF?
Dubbelklik op de weekblik

We horen allemaal over de problemen met de gaswinning in
Groningen. Er zit gas in de grond, maar bij gaswinning zakt de
grond in en gaan huizen scheuren. Gas winnen in een natuurgebied gaat ten koste van de natuur en dat willen we ook niet.
Hoe gaan we dit nu oplossen? Gas kopen in het buitenland? Dan
ben je wel erg afhankelijk van anderen en het gaat ook veel kosten. Of gaan we proberen onze huizen op een andere manier te
verwarmen? Binnen onze gemeente wordt hier sterk over nagedacht. Voor deze andere manieren heb je elektriciteit nodig.
Het is de bedoeling van de regering om steeds minder vervuilende elektriciteit op te gaan wekken. Geen gas en steenkool
gebruiken, maar andere manieren proberen. Voor biomassacentrales heb je hout nodig dat gehaald wordt in oerwouden in Brazilië en dat met zwaar vervuilende dieselschepen naar ons land
vervoerd wordt! Er worden grote windmolens geplaatst, vaak
met een dieselmotor erin om de molen bij een lage windkracht
even te kunnen laten draaien! Er zijn voorstellen om nieuwe
kerncentrales te bouwen. Schone energie, maar met kernafval,
dat nog duizenden jaren gevaarlijke straling geeft.
Nee, we weten vaak niet alles, en SAMEN Drimmelen houdt
van openheid en eerlijkheid.
Maar eerst maar eens onze warmte. De gemeente wil in 2030
20% van de gebouwde omgeving aardgasvrij hebben. Hoe moet
dat? Enkele gespecialiseerde ambtenaren hebben zich hierover
gebogen en zijn gekomen tot een TVW: Transitie Visie Warmte:
een kijk op de weg hoe we anders gaan verwarmen. En hoe lang
dit kan gaan duren.
Bij het bouwen van nieuwe huizen zal hier direct aan gedacht
worden: geen gasverwarmingen meer. Maar heel veel mensen
die nu een gasketel hebben zullen toch ook een keer anders
moeten gaan verwarmen.
Er is nu een plan waarover de partijen donderdag 17 februari
hun zegje mochten doen. Wat vinden ze van het plan en wat
moet anders? SAMEN gaan we er in Drimmelen uitkomen.
En als je ideeën hierover hebt horen we het graag: www.samen
drimmelen.nl.
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VAN ALLES WAT
ACTIE ‘TEGEL ERUIT, PLANT ERIN’
Na een (hopelijk) geslaagde carnaval zet de Lijst Harry Bakker
een week later de bloemetjes nog een keer buiten en hebben
we “de tegel eruit, plant erin” actie. Zoek ons op en lever uw
oude tegel in om er een prachtige, lokaal ingekochte vlinderstruik van kwekerij Nieuwesteeg voor terug te krijgen. We zijn
op zaterdag 5 maart in Wagenberg en Terheijden en wij zien
u graag. De spelregels zijn simpel, maximaal 1 plant per inwoner/tegel en OP = OP.

Een mooie kans om onze mensen van de Lijst Harry Bakker te
ontmoeten. Zij hebben het beste met heel de gemeente Drimmelen en haar inwoners voor. We leveren op deze dag weer
een bijdrage aan de biodiversiteit en samen maken we Drimmelen zo groener en klimaatbestendiger en bij- en vlindervriendelijker. En anders is het natuurlijk ook een mooie manier om een
ouwe tegel, die toch al in de weg stond of lag, te ruilen tegen
een mooi plantje. Wij zijn geen voorstander van een tegeltax
(belasting), maar doen het liever klantvriendelijk en op een positieve manier.
In april/mei willen we dat er weer fleurige hanging baskets opgehangen worden in onze gemeente, maar liefst 250 is onze inzet.
Wij hebben ook het idee, om te komen tot een groendak-subsidie (binnenkort publicatie), mee ingediend. Niet alleen, maar in
samenwerking met andere partijen, want samen kom je verder.
Het bermbeheer in het buitengebied mag van ons wel wat verkeerstoegankelijker, wat zorgt voor een betere verkeersveiligheid. Dus meer maaien, zeker op de kruispunten.
Terug naar de actie, want u wilt natuurlijk weten waar we staan.
We staan op de volgende plekken: Dorpsplein Terheijden 10.00
- 12.00 uur, Van den Elsenplein Wagenberg 13.30 - 15.00 uur.
De waterelementen/-fonteinen staan nog niet op deze pleinen,
dus de plantjes graag zelf thuis water geven.
Tot 5 maart, Harry de tuinman

OMROEP DRIMMELEN
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende
activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving waarbij actuele
onderwerpen in de schijnwerpers worden gezet. Hebt u een
nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden?
Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl.
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Volksdansen De Zwierige Zwaluwe uit Hooge Zwaluwe
Joost Pieterman ging samen
met onze cameramannen Martin Koijen en Kees van der Maden op bezoek bij volksdansgroep De Zwierige Zwaluw.
Joost sprak er met Sophie van
Amelsfoort, danslerares, die
uitleg geeft over deze vrolijke groep. Ook sprak hij met enkele
deelnemers. Plezier in bewegen en natuurlijk de sociale contacten staan voorop. Met dat plezier zit het wel goed, want ze
kregen zelfs Joost zover dat hij even mee danste.
Dorpsgericht werken
Iedere maand kunt u kijken
naar onze rubriek Dorpsgericht werken. Dorpsgericht
werken gaat om het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid
en sociale betrokkenheid. Coördinator Lilian Lambrechts zal
u in deze rubriek voorzien van informatie over actuele zaken
die hiermee samenhangen. Dit keer heeft zij een gesprek met
Lisette van Groesen, een zapper uit onze gemeente. Mooi dat
er mensen zijn in onze gemeente die het zwerfafval tegengaan.
Muziek in de regio - Leids Barok Ensemble
In de serie Theeconcerten in
het Witte Kerkje Terheijden
trad op 12 december het Leids
Barok Ensemble op. Ze waren
al voor de 3e keer in het Witte
Kerkje en zoals altijd was ook
dit optreden weer een succes.
In deze uitzending ziet en hoort u het Allegro en Adagio van de
Sinfonia à 4 van componist Albinoni.
Sterrenkunde – deel 1
Vandaag de dag in 2022 weet
de wereld al heel wat over het
heelal. Maar wat weten wij, als
leken, van alles wat er in die
oneindige ruimte om ons ooit
is gebeurd en nog steeds gebeurt? Samen met Jan Budding
gaat Joost Pieterman op zoek naar antwoorden.
Gezond en Wel - Baas over je blaas
In onze rubriek ‘Gezond en
Wel’ vertellen deskundigen
u wetenswaardigheden over
veel voorkomende klachten
en geven u tips. In deze aflevering vertelt Miëlle Stoop-van
Alphen, bekkenfysiotherapeut,
hoe u de baas kunt worden en blijven over uw blaas.
Tot 25 februari blijft de uitzending bij Omroep Drimmelen TV zoals hierboven vermeld.
Maar dan………… barst het carnaval los…..
Carnavalsuitzending
Vanaf 11.00 uur in de ochtend tot en met dinsdag 1 maart 23.00
uur ziet u onze speciale carnavalsuitzending. Een gevarieerd programma met onder meer het Prinsenprogramma van Lia van
Meel, veel muziek, een kinderbingo, 50 jaar Mayenèrs en filmpjes
uit de oude doos.
Ook organiseren we een fotowedstrijd. Doe ook mee! App
jouw leukste, gekste of mooiste carnavalsfoto naar 06 82929945.
Stuur je foto in vóór maandag 28 februari 12.00 uur. In het
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LIVE programma van Erwin van Etten zal dan de prijswinnaar
bekend worden gemaakt. Ook kunnen dan de prijzen worden
afgehaald in De Zonzeel te Hooge Zwaluwe. De prijzen zijn
beschikbaar gesteld door lokale ondernemers.

Op carnavalsdinsdag 1 maart vanaf 13.00 uur organiseert
Omroep Drimmelen een muziekbingo voor de kinderen uit
heel onze gemeente. Deelname is geheel gratis. Vraag jouw muziek-bingokaarten aan via kinderbingo@omroepdrimmelen.nl.
Op deze kaarten staan titels van muziek. Hoor je tijdens het
bingoprogramma de muziek van die titel, kruis die dan aan op
je bingokaart. Er zijn maar liefst 5 tegoedbonnen beschikbaar
gesteld door de lokale speelgoedzaak.
Je kunt je bingokaarten aanvragen tot 28 februari 23.00 uur. Op
de bingokaart staat het telefoonnummer wat je moet bellen als
je een bingo hebt.
Altijd al benieuwd hoe Omroep Drimmelen een uitzending op
tv brengt? Of wilt u meer weten over Omroep Drimmelen, bijvoorbeeld over werken als vrijwilliger bij de omroep? Ook dan
bent u welkom tussen 11.00 uur en 23.00 uur en mag u een

kijkje achter de schermen nemen.
Wij wensen u mooie en leutige carnavalsdagen!
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een enthousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luisteren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken.
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren,
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets
voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij
leren het u graag. Onze contactgegevens vindt u op de website
www.omroepdrimmelen.nl.
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 / KPN,
XS4ALL en Telfort kanaal 1476/ Telfort, Edutel, Fiber.nl en Stipte
kanaal 2170. Uitzending gemist of kunt u ons thuis niet ontvangen? Bezoek ons YouTube kanaal, of onze website en Facebookpagina.
De radiozender is 24 uur per dag te beluisteren via de kabel op
92.9 FM, het Ziggo radiokanaal 917 / KPN, XS4ALL en Telfort
kanaal 1176 / Telfort, Edutel, Fiber.nl en Stipte kanaal 3180, in de
ether op 106.9 FM en natuurlijk ook online via de livestream.
Volg ons ook op www.omroepdrimmelen.nl en op social media.

BESTUUR ANV DRIMMELEN&MOERDIJK
HEEFT ER ZIN IN!
Onlangs vergaderde het voltallige bestuur van de ANV weer
aan tafel. Het was een prettige ontmoeting en een volle
agenda die in Ons Stedeke te
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Langeweg werd afgehandeld. De gebiedscoördinatoren zijn op
de bestuursvergaderingen ook aanwezig. Dit zijn in onze regio
Ernst Verwer en Gijs Smits van Oyen. Zij beoordelen de aanvragen van de deelnemers aan agrarisch natuurbeheer en STILA.
2022 is een bijzonder jaar voor het werk omdat het nieuwe
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) met een jaar is uitgesteld. De digitalisering van de nieuwe periode kan daardoor
beter worden uitgewerkt.

Verder kwam ter sprake de start van het weidevogelseizoen.
We doen dat met een voorinformatiebijeenkomst voor de vrijwilligers. Nieuw dit jaar is dat er een bijeenkomst wordt gehouden voor de loonwerkers in ons gebied. Bestuurslid Cees
Damen heeft vanuit Cumela de contacten en Brabants Landschap levert de deskundigheid aan een informatiemoment voor
de vogeltjes aan de leg gaan.
Verder legde het bestuur vast voortaan elk jaar met Boomplantdag een exemplaar te leveren aan de beide gemeenten waar
de ANV actief is. De bloemenranden worden vanaf nu altijd in
de eerste week van mei op rijtjes ingezaaid waardoor er ook
geschoffeld kan worden. De mengsels zijn dan meerjarig in de
hoop dat ze enkele jaren blijven staan.
U hoort de komende tijd vaker over de activiteiten van de vereniging, het voorjaar is de periode dat de vele vrijwilligers actief
zijn bij het ondersteunen van de agrariërs in hun mooie werk.
23 april kunt u ons persoonlijk ontmoeten op de duurzaamheidsmarkt.
Sjaak van Schie
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Wanneer het niet lukt om een vacature te plaatsen in de vacaturebank kan het Vrijwilligers Informatiepunt je hierbij ondersteunen.
Het aanmelden bij de vacaturebank is heel eenvoudig: Via de
website www.vrijwilligerswerkdrimmelen.nl kun je inloggen, of
je kunt jezelf aanmelden als een nieuw persoon of organisatie.
Heb je nog vragen? Schroom niet om te bellen of te mailen!
Wij kunnen je dan extra informeren en verder helpen met de
vragen die er nog zijn (mail: vip@swodrimmelen.nl, telefoon:
0162 451894).
Wij zouden het erg waarderen als jullie de ervaringen met de
website of suggesties voor verbetering aan ons terugkoppelen!
Hierdoor kunnen wij ervoor te zorgen dat de site zo optimaal
mogelijk werkt.

FOTO VAN DE MAAND

DE VRIJWILLIGERSVACATUREBANK

‘Een handige website voor alle vrijwilligers en organisaties’

Beste vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie,
Bijna de helft van alle Nederlanders doet iets van vrijwilligerswerk. Hierin zijn natuurlijk heel veel verschillende mogelijkheden. Dit leidt misschien tot vragen over wat er voor jou als vrijwilliger allemaal mogelijk is. Of hoe je de vrijwilligersvacatures
van jouw organisatie het beste onder de aandacht kan brengen.
Vanuit het Vrijwilligers Informatiepunt van SWO Drimmelen
willen wij je er op wijzen dat er een vacaturebank is voor alle
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Drimmelen.
Je komt bij de vacaturebank via de website www.vrijwilligers
werkdrimmelen.nl. Deze vacaturebank biedt veel mogelijkheden voor vrijwilligers en voor vrijwilligersorganisaties.
Als organisatie kun je zelf vacatures plaatsen. Als vrijwilliger kun
je zien welke vacatures er zijn en kun je je inschrijven. Het Vrijwilligers Informatiepunt brengt de vragen van de organisaties en
het aanbod van de vrijwilligers bij elkaar.

Dit is de foto van de maand februari van
Fotoclub Dinasa.
Etty van der Sanden maakte die van model Soof.

GOEIEKOST
GoeieKost, nog nooit van gehoord? Vanaf nu wel. Biologische
groenten en producten uit de streek elke week op te halen
in Made, voor iedereen die dit aanspreekt! Al 6 jaar een mooi
initiatief op het gebied van duurzaamheid en gezond eten. De
stichting wordt volledig gerund door vrijwilligers, ruim 40 enthousiaste mensen halen de boodschappen op bij de boeren,
wegen af en zorgen dat de kratten gevuld zijn. En dat allemaal in
de gemeente Drimmelen.
Ruim 3 jaar geleden besloot ik het uit te proberen en sloot
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me aan als vrijwilliger om recepten te schrijven voor op de
website. Inmiddels maak
ik deel uit van het kernteam, denk ik mee over
de processen, ga ik op
bezoek bij de boeren en
heb contact met de vrijwilligers. Hoe leuk kan
vrijwilligerswerk zijn. En
elke week een krat vol
boodschappen, verser
dan vers! Dat is smullen.
Inmiddels heb ik een klein clubje uit Terheijden met wie we om
de beurt rijden, dat is heel fijn. Vanuit mijn opleiding tot natuurvoedingsadviseur en eigen bedrijf Naturelly sluiten de speerpunten, vers van het seizoen, biologisch en duurzaam, naadloos aan.
De boeren krijgen een eerlijke prijs, we eten wat nu groeit en
de voedselkilometers zijn heel erg laag.
Wil je meer weten over Goeiekost of het vrijwilligerswerk, kijk
op www.goeiekost.nl.
Wil je workshops in Terheijden volgen waar de groenten uit
deze regio gebruikt worden, kijk dan op www.naturelly.nl.

OPBRENGST COLLECTE
HERSENSTICHTING 2022

In de week van 31 januari t/m 5 februari is in Terheijden de collecte voor de Hersenstichting gehouden. Deze heeft in totaal
het mooie bedrag van € 586,26 opgebracht. Wij willen alle gulle
gevers hartelijk danken.
Gezonde hersenen zijn van levensbelang. Door een hersenaandoening raak je vaak jezelf kwijt. Lopen, praten en denken, alles
wat zo vanzelfsprekend lijkt, kan zomaar voorbij zijn. Vrijwel
iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een hersenaandoening. Dat moet stoppen. De Hersenstichting zet alles op
alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te
genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken
laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we
vernieuwende projecten uit.
Ook voor onze collectanten: hartelijk dank! Wij hopen dat we
volgend jaar weer een beroep op jullie mogen doen.
Tiny van den Broek

KERKEN
VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt Terheijden
E-mail: terheijden@naardekerk.nl
Vieringen door de week en in het weekend
Op zaterdagavond is er voorlopig GEEN viering om 19.00 uur
in onze H. Antonius Abtkerk. In april gaan wij weer naar de zaterdagavond met onze vieringen in Terheijden. Dus vanaf zaterdag 2 april iedere week om 19.00 uur.
Zondag 27 februari 11.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: pastoor R. van Bronswijk. Orgel: dhr. J. Horbach. Zang: dhr.
H. Vergouwen.
Woensdag 2 maart 19.00 uur: Eucharistieviering. Aswoensdag. Voorganger: pastoor R. van Bronswijk
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Zondag 6 maart 9.30 uur: voor al onze communicantjes een
kennismakingsviering in de Gummaruskerk te Wagenberg.
Zondag 6 maart 11.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger:
pastoor R. van Bronswijk.
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 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,
telefoonnummer 076 5931216 of via e-mailadres terheijden@
naardekerk.nl. U bent van harte welkom.

Contact met het pastoraal team van de Vijf Heiligen
Parochie
Wilt u graag in contact komen met een van de leden van het
pastoraal team van de Vijf Heiligen Parochie, pastoor Ronald van
Bronswijk of pastoraal werkende Giny van der Korput, aarzelt u
dan niet dit te doen. Dit kan telefonisch via het parochiesecretariaat, telefoonnummer 0162 682303 of via e-mailadres info@
naardekerk.nl. Wij maken graag tijd vrij voor contact met u.
Digitale nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie
De Vijf Heiligen Parochie geeft een tweewekelijkse digitale
Nieuwsbrief VHP uit. Mocht u de digitale Nieuwsbrief VHP willen ontvangen, neemt u dan contact op met ons parochiesecretariaat via info@naardekerk.nl.

GEMEENTE
GROTE TELEURSTELLING OVER VONNIS
ZONNEPARKEN RAAD VAN STATE
Het college van Drimmelen reageert zeer
teleurgesteld op de uitspraak van de Raad
van State over de vergunningverlening voor
zonneparken in de gemeente. Woensdagmorgen is de uitspraak gepubliceerd dat
alle gemeentelijke besluiten hierover zijn
vernietigd. “We gaan het vonnis bestuderen
en dat betekent dat we opnieuw huiswerk hebben,” laat wethouder Jan-Willem Stoop weten.
Wethouder Jürgen
Vissers vult aan:
“Daarna kunnen
we kijken welke
opties we hebben
en welke oplossin-

gen mogelijk zijn.”
Beroep
De gemeente verleende in oktober 2019 een vergunning voor
de realisatie van een zonnepark aan De Bergen in Terheijden en
weigerde 4 andere vergunningaanvragen voor zonnevelden. De
indieners van de afgewezen aanvragen tekenden beroep aan en
werden door de rechtbank in het gelijk gesteld.
Daarmee werd ook een streep gezet door de verleende vergunning. Door het rechterlijk besluit moesten het college en de
gemeenteraad opnieuw besluiten nemen over deze vergunningaanvragen.
Over die besluiten vonniste de Raad van State vorige week.

GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Gemeenteraadsverkiezing: Kandidatenlijsten ter inzage
Voor de gemeenteraadsverkiezing op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart
2022 worden de geldig verklaarde kandidatenlijsten ter
inzage gelegd op het gemeentehuis. Ga voor meer informatie naar https://drimmelen.nl/verkiezingen.
Landelijke Opschoondag zaterdag 19 maart 2022
De gemeente Drimmelen wil tijdens de landelijke Opschoondag
op 19 maart, samen met zo veel mogelijk inwoners, de straat
op gaan om de buurt zwerfafvalvrij te maken! Het levert een
schone en opgeruimde buurt op. Dat willen we toch allemaal?
Iedereen die een steentje bij wil dragen, kan tijdens deze Opschoondag in actie komen. Scholen, verenigingen, bedrijven,
vervolg op bladzijde 26
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Gouden Leeuw / Zaal open: 19:00
Daar zijn ze dan (eindelijk)

De nieuwe Jeugdraad én…de nieuwe Prins*
Presentatie jeugd 19:15, Onthulling 21:11 & Feest
met cv Toedeloe, cv uitgeteld, Nootdkreet én
de Schraansers
Prins & gevolg brengen eind van de avond, een
bezoek aan de Harmonie

Om 11:30 brengen we worstenbrood naar
BaronieTV. Wij kijke mee in de 7e Hemel.
Om 11:11 start de ‘11 Stekentocht’ Een
puzzeltocht met 2 routes, 1 voor kinderen én 1 voor
volwassen. Routes liggen klaar bij DA/Relinde en op onze
site. Je komt sowieso langs alle kroegen van Traaie.
Om 15:00 draait onze prins een rondje mee met de
kinderbingo in de Cour.

Na de eerste avond feest bezoeken we samen met de
jeugdraad om 11:00 het Snotpinnekesbal.
Rond 13:00 trappen we af bij SVT.

Om 15:00 verwelkomen we de Burgemeester in De Gouden
Leeuw. Aansluitend Borrel met de Nieuwe Prins! Voor
iedereen! Het eerste drankje is van ons, want we hebben
jullie gemist.
Rond 21:00 brengen we een bezoek aan De Cour voor
Karaoke én daarna de Harmonie voor de Vinyl avond.

We starten om 13:00 meej un aike bij de Gouwe.

Om 14:00 start de Carnavals Muziek bingo en
blijven we nog even hangen op de Braoipotte-middag.
Na de 1 minuut gratis boodschappen feesten we ’s avonds
nog door in de kroegen van Traaie!
Doen Gullie ook mee?

’s Avonds naar kapellenfestival in de Harmonie én
we drukken onze stempel in de Gouden Leeuw

En ook op dinsdag is het carnaval! We bezoeken nog 1 keer onze Traaise

kroegen. We starten rond 14:00 bij de Harmonie voor roze dinsdag en zingen
daarna een lied op het podium vd 7e Hemel.

19:00 start de Lampionnenoptocht en nemen we afscheid van Boer Klaos
Direct daarna nemen we afscheid van onze jeugdraad in de Cour en gaat
onze Prins nog even feesten in De Gouwe!
(waar ook hij/zij de steken afneemt)

Let op de kleine lettertjes:
*Prins kan ook Prinses zijn
Na vrijdagavond in te vullen!
Tijd=bezoektijd, geen aanvangstijd,
Kijk goed naar wat er allemaal in ut
Schraansersrijk georganiseerd wordt
Sluit aan en doe mee, vinden we leuk!
Houd onze socials in de gaten voor
de laatste evt. wijzigingen
Wai blikken Veuruit en wensen
iedereen een fijnfisjenie!

Rondom de Toren 2022
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gezinnen
of
individuen, iedereen is welkom.
Via de link https://bit.ly/
LOD2022-Drimmelen
kunt u zich t/m dinsdag 1
maart aanmelden.
De gemeente faciliteert
alle aangemelde vrijwilligers bij deelname aan deze Opschoondag. Denk bijvoorbeeld
aan het verstrekken van de juiste opschoonmaterialen.
Ga voor meer informatie naar www.drimmelen.nl/nieuwsover
zicht.
Koninklijke onderscheiding
Ieder jaar rondom Koningsdag is er de
zogenaamde lintjesregen. Een lintje is
een Koninklijke onderscheiding voor
iemand die bijzonder verdienstelijk is
geweest voor de samenleving.
Kent u iemand die volgens u een lintje verdient? En woont diegene in de
gemeente Drimmelen? Stelt deze persoon deze waardering op prijs? Dan kunt u die persoon voordragen bij de gemeente via bestuurssecretariaat@drimmelen.nl
of telefonisch via 14 0162.
Iemand voordragen voor de uitreiking tijdens de lintjesregen in
april 2023 kan tot uiterlijk 1 juni 2022.
Samen maken we Drimmelen mooier!
In 2021 zijn er door
MidZuid in samenwerking met inwoners van de gemeente Drimmelen mooie verbeteringen doorgevoerd, zoals in Terheijden aan de Ganzenweel extra beplanting langs het voetpad.
Als inwoner van de gemeente Drimmelen kunt u via het
meldsysteem op drimmelen.midzuid.nl/contact een verzoek indienen voor het uitvoeren van aanpassingen in uw leefomgeving.
Samen met een medewerker van MidZuid maakt u een voorstel
voor het initiatief. De gemeente besluit vervolgens of het initiatief uitgevoerd kan worden.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Wagenberg, naast Thijssenweg 21: Realiseren uitrit.
Wagenberg, Wagenstraat 55B: Wijzigen van de inrichting voor
de opslag van asbest.
Wagenberg, Dorpsstraat 11A: Plaatsen van dakkapellen.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wagenberg, Wagenstraat 78: Verbouwen van de wagenstal.
Wagenberg, Dorpsstraat 11A: Plaatsen van dakkapellen.
Geweigerde omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wagenberg, Hofstad 2: Weigering voor het kappen van 1 inlandse eik.
Terheijden, Haagwinde 39: Kappen van 1 moerascypres.

MEER WAARDERING INWONERS VOOR
WERK GEMEENTE
Opnieuw laat de waardering van de inwoners van Drimmelen
een klein plusje zien ten opzichte van eerdere burgerpeilingen.
In het afgelopen najaar is de mening van inwoners gevraagd via
internet en op papier. De inwoners van Made en Terheijden zijn
het meest tevreden met gemiddeld een 7,0 over alle inspanningen die de gemeente doet. Hooge en Lage Zwaluwe waarderen
die het laagst met een 6,5. Gemiddeld krijgt de gemeente een
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6,9. De waardering stijgt daarmee voor de tweede keer op rij. In
2016 kreeg de gemeente een 6,7, in 2018 een 6,8.
Vergelijkbare gemeentes
“We zijn niet achteruit gegaan ondanks dat we al 1,5 jaar met
corona te maken hadden op het moment van onderzoek,” reageert wethouder Harry Bakker. “We gaan zelfs ietsje vooruit,
ook ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Tegelijkertijd
hebben we hier aanknopingspunten in handen om het de volgende keer nog weer beter te doen.”
Vijf grote thema’s
In totaal vulde 32% van de benaderde huishoudens de enquête
in. Dat is iets minder dan in 2018 toen 37% meedeed. Op vijf
grote thema’s zijn de inwoners bevraagd. Drimmelen doet het
op drie van de vijf thema’s beter dan vergelijkbare gemeentes,
blijkt uit het onderzoek. Dit geldt voor de thema’s ‘relatie inwoner-gemeente’, ‘zorg en welzijn’ en ‘alle inspanningen’. Op het
thema ‘woon- en leefklimaat’ scoort de gemeente wat lager dan
vergelijkbare gemeentes. Afgezien van het thema ‘woon- en leefklimaat’ zit er een stijgende lijn in de waardering. De resultaten
zijn zowel op gemeentelijk niveau als per dorp afzonderlijk te
bekijken.
Woon- en leefklimaat
Bij het thema woon- en leefklimaat bevraagt de burgerpeiling
onder andere de omgang met de buurtbewoners, overlast, onderhoud en voorzieningen. Het totaaloordeel hiervoor is een
6,6, vergelijkbaar met voorgaande jaren. Dit zie je ook terug bij
een onderzoek wat afgelopen zomer plaatsvond, specifiek over
het onderhoud van de stoepen, straten, plantsoenen en bermen.
Daarin was te zien dat de waardering van inwoners iets lager
uitviel (6,1) dan het jaar ervoor (6,3). In 2018 en 2019 gaven
inwoners hiervoor een 5,9 en een 6,0. In de burgerpeiling zijn
inwoners vaak ook kritisch over de beschikbaarheid van parkeerplekken in de buurt.
Verduurzamen
Een zeer ruime
meerderheid van
de inwoners (79%)
van
gemeente
Drimmelen vindt
het belangrijk of
zeer belangrijk dat
de gemeente zich
inspant voor het
verduurzamen van
de energievoorziening. Op dit moment is 39% tevreden of zeer tevreden over de
inspanningen van de gemeente op dit vlak. Het meest bekend
zijn de collectieve acties voor zonnepanelen (44%) en de windmolens langs de A16, bekend bij 40%.Van de respondenten geeft
28% aan niet bekend te zijn met gemeentelijke activiteiten.
Goede basis
“Veel inwoners hebben de moeite genomen om de vragenlijst
in te vullen en volgens het onderzoek is het aantal mensen dat
reageert hoger dan bij andere gemeentes,” zegt wethouder Bakker. “Ook hebben veel inwoners gebruik gemaakt van de mogelijkheid om opmerkingen en/of vragen te plaatsen bij de open
vragen. Dat duidt erop dat velen zich betrokken voelen bij de
stand van zaken en ontwikkelingen in de gemeente Drimmelen. De resultaten van deze burgerpeiling vormen daarom een
goede basis om de dienstverlening van de gemeente verder te
verbeteren,” aldus Bakker.
De burgerpeiling is uitgevoerd door onderzoeksbureau Het
PON & Telos. De uitkomsten van de burgerpeiling zijn gepubliceerd en te vinden op www.drimmelen.nl.

IN MEMORIAM
CAREL JANSSEN
Vorige week kregen wij bericht
van het overlijden van Carel
Janssen. Carel was een van
de oprichters van en een grote
bron van inspiratie voor Rondom de Toren. In 1977/1978 kwamen de eerste Torens uit als
kerkblaadje, maar al snel mede
als
advertentiemogelijkheid
voor de winkeliers én als gemeentelijk informatieblad.
Wie had kunnen denken dat
45 jaar en 1077 nummers later
de Toren nog steeds wordt gemaakt en goed gelezen...
Hulde aan alle vrijwilligers, maar zeker een speciaal, postuum,
woord van dank aan Carel Janssen.
Carel werkte lang bij De Stem als corrector, taalpurist als hij
was. Naast zijn gezin met Nelly, Guido en Stasia, had hij vele hobby’s: blokfluit, vakbondswerk, schilderen, fietsen, fotograferen en
het kerkkoor.
De laatste jaren sukkelde Carel met zijn gezondheid en uiteindelijk is hij 12 februari op 81-jarige leeftijd overleden.
Carel, bedankt voor alles wat je al die jaren voor Rondom de
Toren hebt gedaan!!
We wensen Nelly, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met
dit verlies!
Namens Stichting Rondom de Toren, Christ Verdaasdonk

Rondom de Toren wordt bezorgd
op woensdag of donderdag.
Geen RdT in uw brievenbus?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of bel 076 5932137.
Graag uw naam, postcode en huisnummer
vermelden.

Uw post it ook
gratis in Rondom
de Toren?
Mail
liesbeth@
rondomdetoren.nl

Deze mooie foto is gemaakt door Frans Snoeren

