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WMO-loket			
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				gemeente@drimmelen.nl
Milieustraat Terheijden		
076 - 593 4795
openingstijden		
ma. - vr. 13 - 16 u, za 10 - 15 u
Ophalen afval
Terheijden
groen: 16/03, grijs: 23/03
Wagenberg
groen: 18/03, grijs: 25/03
Ophalen oud papier		
12/03
Ophalen plastic
Terheijden 16/03, Wagenberg 18/03
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden		
di. en vr. 14.30 - 17.00 u,
				
wo. 12.30 - 17.00 u
Woonvizier			
0162 - 679 800

POLITIEK
TROTS OP ONZE BOEREN
Wij zijn als lokale VVD trots op onze
boeren. Wat mij betreft verdient ieder
bedrijf een toekomst en een kans op
een eerlijke boterham. Of je nu traditioneel of biologisch boert; alle verschillende bedrijven die Drimmelen rijk is
én uniek maken, maken onze dorpen
en buitengebied tot wat het is.
Zelf ben ik geboren op een melkveebedrijf, heb in mijn jeugd in
de land- en tuinbouw gewerkt en de eerste jaren van mijn werkzame leven heb ik enkele jaren in de boomkwekerij gewerkt.
Deze verbondenheid met de agrarische sector maakt het dat ik
als raadslid soms net anders kijk naar of een andere mening heb
over onderwerpen die we als raad behandelen. En dat is heel
waardevol, gezien de economische waarde die de agrarische
sector in onze gemeente vertegenwoordigt en de invloed die zij
heeft op de uitstraling van ons buitengebied.

Boeren zijn doorzetters. Zij moeten inspelen op steeds veranderende regelgeving (Europees, landelijk en provinciaal). Het
gebeurt dat aanpassingen aan het bedrijf nog niet zijn afgerond
en er alweer nieuwe regels komen. Het zal je maar overkomen.
Zo kun je als agrarisch ondernemer geen bedrijf opbouwen.
Daarom willen we als lokale VVD komende jaren drie dingen
bereiken:
1. Perspectief bieden aan bedrijven door meer ruimte te geven
aan initiatieven of nevenactiviteiten die er voor zorgen dat de
bedrijven gezond blijven.
2. Geen extra onnodige regels opleggen vanuit de gemeente
voor agrarische bedrijven.
3. Initiatieven van burgers of bedrijven in het buitengebied moeten respect hebben voor de activiteiten van boeren en hen niet
in de weg zitten.
Jack Rasenberg, raadslid VVD Drimmelen

PVDA DRIMMELEN: BIODIVERSITEIT
DOET ER TOE
Wandelt u graag? En geniet u dan ook van
de verscheidenheid aan planten- en diersoorten? PvdA Drimmelen vindt dat de
gemeente Drimmelen meer maatregelen
moet nemen om de biodiversiteit te vergroten. Het vergroten van de biodiversiteit
zorgt voor een veerkrachtigere natuur en
een gevarieerd landschap. En meer variatie
speelt een belangrijke rol in de strijd tegen de klimaatopwarming.
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Waarom is biodiversiteit zo belangrijk?
Wij stelden deze vraag aan ons burgerlid Stan Vaessen. Stan
woont in Lage Zwaluwe en staat op nummer 3 op onze verkiezingslijst. Stan: “In mijn dagelijks werk ben ik bezig met biodiversiteit. Bij biodiversiteit draait het om de verscheidenheid
aan planten- en diersoorten wereldwijd, in ons land en dus ook
in onze mooie gemeente Drimmelen. Biodiversiteit is voor de
natuur zelf van belang omdat het leven van dieren en planten
nauw met elkaar verweven is, de ene planten- of dierensoort
biedt levenskansen voor weer andere soorten. Ook heeft de
biodiversiteit betekenis voor onze eigen soort, de mens. Verder
vervullen dieren een belangrijke rol voor onszelf, zoals het grote
belang van insecten voor de land- en tuinbouw en dan met name
voor de fruitteelt. Omdat zij zorgen voor de bestuiving van de
fruitbomen. Dus zonder insecten geen druiven, appels en peren.
Daarnaast speelt een gevarieerde en veelsoortige natuur een
belangrijke rol in de strijd tegen de klimaatopwarming. Zo leggen bomen CO2 vast waardoor de uitstoot verminderd wordt
en voorzien zij ons van extra zuurstof. En door de verdamping
van water koelen zij op warme dagen onze versteende steden.
Waardoor staat biodiversiteit onder druk?
In ons land staat de biodiversiteit in toenemende mate onder
druk door klimaatverandering door verdroging (denk maar aan
de drie zeer droge zomers die achter ons liggen), door vermesting van de natuurgebieden met stikstof, door versnippering
van gebieden en slecht natuurbeheer, door het verdwijnen van
bomen omdat we die gebruiken als brandstof voor biomassacentrales.
Om het tij te keren wordt er al een hoop gedaan en keren
sommige bedreigde diersoorten weer terug in Nederland zoals de zalm, de steur, de bever en sinds kort ook de goudjakhals en de wolf. Hierdoor ontstaat een beter ecologisch evenwicht en een aantal schadelijke dieren neemt weer af. Al met
al leidt dit tot een groter soortenrijkdom, mooiere natuur en
diversiteit aan landschappen waar iedereen van kan genieten.
Bewoners kunnen hier zelf aan bijdragen door bijvoorbeeld
spaarzaam met water en bestrijdingsmiddelen om te gaan en
zelf nest- en schuilgelegenheden aan te leggen in de tuin voor
vogels of egels of door een insectenhotel te plaatsen.

Wat wil PvdA Drimmelen in Drimmelen hier aan doen?
PvdA Drimmelen heeft ideeën die goed zijn voor de vergroting
van de biodiversiteit. En die ook daadwerkelijk toegepast kunnen worden. Denk hierbij aan spaarzamer gebruik van bestrijdingsmiddelen en strooizout, het natuurlijk inrichten en beheren van de openbare ruimten zoals perken en plantsoenen, het
planten van meer bomen van verschillende soorten, het inrichten van parkeerplaatsen met half open verhardingen waardoor
meer regenwater door de bodem kan worden opgenomen en
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het ecologisch maaien en beheren van bermen.
Heeft u hart voor onze biodiversiteit?
Stem dan 14-15-16 maart op PvdA Drimmelen.
Meer informatie over onze plannen? Kijk op onze website of
volg ons op Facebook, Instagram of Twitter.

KANDIDATEN NUMMER 1, 2 EN 3 VAN
GROEN DRIMMELEN (VP/D66)

Jürgen Vissers, Roxanne Pruijsers-Heijmans en Leo Mol
stellen zich aan u voor
Jürgen Vissers (43) is onze
lijsttrekker. Hij woont samen
met zijn vrouw en twee kinderen in Made. Hij is opgeleid in de accountancy en is hierin vele
jaren werkzaam geweest. Hij is op dit moment wethouder in
onze gemeente en heeft onder meer Jeugd en Onderwijs, maar
ook Duurzaamheid en Klimaat in zijn portefeuille.
Van jongs af aan heeft hij twee passies: voetbal en politiek. Hij
heeft zelf actief gevoetbald bij de Madese Boys en is daar nu
(weer) trainer en leider. Sinds 2004 is hij actief in de Drimmelense politiek als groot bewonderaar van Hans van Mierlo en hij
wil heel graag nog een periode door voor Groen Drimmelen
(VP/D66) om het verschil te kunnen maken. Om onze ideeën en
idealen in Drimmelen verder uit te werken. Dat gaat dan vooral
om goed onderwijs in goed geventileerde scholen met groene
schoolpleinen en meer activiteiten voor de jeugd, sterke verenigingen met hogere subsidies vanuit de gemeente, veilige wegen en straten in onze dorpen en heel veel ruimte voor sport,
bewegen en gezondheid voor al onze inwoners. Maar Jürgen zet
ook in op een goede en duurzame woning voor iedereen met
steun vanuit de overheid, goede zorg voor onze inwoners en

voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s.
Roxanne Pruijsers-Heijmans (35) staat op nummer 2 van
onze lijst. Zij is na 31 jaar verhuisd van Terheijden naar Made
en woont daar nu zo’n 4 jaar met haar man en haar tweeling.
Van oorsprong is zij criminoloog, maar inmiddels werkt zij nu
ruim 11 jaar als hogeschooldocent bij Avans Hogeschool. Eerst
bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde, later bij de opleiding
Bestuurskunde. In haar vrije tijd bezoekt zij graag festivals.
Roxanne stelt zich verkiesbaar voor Groen Drimmelen (VP/
D66), omdat het optimisme en de toekomstgerichtheid van de
partij haar aanspreken. Koesteren wat goed gaat, maar ook kijken naar wat er beter kan om een fijn, mooi en sociaal Drimmelen te behouden. En het juiste doen, niet het makkelijkste. Zij
gaat zich de komende jaren met name richten op goed onderwijs, een prettige leefomgeving en de zorg. Haar persoonlijke
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missie is om een rolmodel te kunnen zijn voor (jonge) vrouwen.
Hen inspireren om uitdagingen aan te gaan. Zij maakt zich hard
voor meer diversiteit op alle niveaus en binnen alle organisaties.
Leo Mol (48) is onze nummer 3. Hij woont met zijn vrouw en
twee kinderen in Terheijden. Hij is wiskundeleraar in het voortgezet onderwijs en vertegenwoordigt Groen Drimmelen (VP/
D66) al twee raadsperiodes in de raad, waarvan de laatste drie
jaar als fractievoorzitter. Als hij niet bezig is met de lokale politiek, maakt en luistert hij graag muziek.
Leo wil zich de komende vier jaar hard blijven maken voor een
sterke lokale democratie waarin inwoners kunnen meedenken
over gemeentelijk beleid en kunnen meedoen om onze gemeente nog mooier te maken. Hij wil er ook alles aan doen om
onze natuur en biodiversiteit te beschermen, en de schade aan
milieu en klimaat te verminderen en herstellen. De komende
jaren worden de plannen rondom de energietransitie en verduurzaming van onze samenleving steeds concreter, waarbij het
belangrijk is dat we de juiste keuzes maken. Deze keuzes gaan
over het verduurzamen van de samenleving, maar ook over hoe
we zorgen dat iedereen kan meedelen in de voordelen van de
energietransitie.
Op 14, 15 en 16 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.
Stem voor een hele mooie toekomst voor onze kinderen en
kleinkinderen, stem voor fijn en groen wonen en leven in de
gemeente Drimmelen. Stem Groen Drimmelen (VP/D66).

EVEN VOORSTELLEN…………………..
Mijn naam is Remco van Bochove (geb. 1971), in 1998 getrouwd
met een echte Traaise en sinds 2000 woonachtig in Terheijden.
Onze twee dochters (17 en 20 jaar) zijn volledig opgegroeid in
Terheijden. Buiten lid zijn van diverse sportverenigingen in de
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gemeente Drimmelen hebben ze beiden hun diploma behaald
op het Dongemondcollege in Made.
Ik ben werkzaam aan de IT-kant van de logistiek, waar wij onze
eigen software maken en beheren.
Ik durf te stellen dat
wij als gezin echte doeners zijn. Heel kort: het
verenigingsleven, elkaar
helpen en iets voor een
ander doen, zijn ons niet
vreemd. Ook wij staan
weleens aan de zijlijn te
roepen.
Vandaar ook dat bij mij
veel interesse uit gaat
naar sport, recreatie en
vrijwilligers (promotie en
ondersteuning). Uiteraard
zijn er zaken waar wij direct mee te maken hebben zoals wonen en de
veel benoemde energiebesparende verwachtingen. Ik zal binnen de er- Remco van Bochove kandidaat-nummer 12
Lijst Harry Bakker
varen Lijst Harry Bakker
hier scherp op in zetten.
Maak in ieder geval 14, 15 of 16 maart gebruik van uw stemrecht.
Remco van Bochove, Lijst Harry Bakker
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CDA KANDIDATEN STELLEN ZICH VOOR:
HANS VAN DER PLUIJM
Focus op cultuur en handhaving

Als je zegt dat je Van der Pluijm heet
dan zeggen mensen vaak: van de
schoenen zeker? Maar nee. Ergens
ver weg is er uiteraard een link en die
is zo’n 400 jaar geleden ontstaan in
Dussen. Zelf kom ik oorspronkelijk
uit Hank maar woon nu al 30 jaar in
Made. En het grootste deel daarvan
ben ik al lid van het CDA. Sinds enkele jaren ben ik me ook actiever met de lokale politiek bezig
gaan houden en heb ik een plek binnen CDA Drimmelen als
burgerlid.
Binnen CDA Drimmelen houd ik me bezig met een aantal thema’s. Vanuit mijn beroep, ik ben namelijk ICT-specialist, neem ik
vaak de technische punten binnen de raad voor mijn rekening.
Als het nu gaat over grootschalige zonnevelden, zelfrijdende
busjes of bescherming van de digitale privacy, het heeft mijn volledige focus.
Als ik niet aan het werk ben, en mijn gezin ook eigen bezigheden
heeft, dan ben ik heel graag bezig met zingen in Vocalgroup
Close2Vida. En daardoor
heeft ook kunst en cultuur
mijn volledige aandacht. Ik
wil me dan ook vanuit de
gemeenteraad dubbel en
dwars inzetten om voor
kunst en cultuur in de gemeente Drimmelen alles
eruit te halen wat er in zit.
Voor mijn gevoel is het maken van mooie kunst te veel
aan zichzelf overgelaten.
Verenigingen in de kunsten cultuursector moeten
het vooral van zichzelf hebben en voor hen zijn de
stimulansen vanuit de gemeente veel te laag! Daar moet echt wat aan veranderen.
Tot slot staat ook de veiligheid van onze bewoners in de gemeente Drimmelen me na aan het hart. Als vader van een dochter die handhaver is, weet ik als geen ander dat we geweldige
regels aan onze burgers kunnen opleggen, maar als we niets aan
handhaving van die regels doen, of beter gezegd: handhavers onvoldoende mogelijkheden geven, houden die geweldige regels
niets in en handhavers worden daarvan als boosdoeners gezien.
Handhaving met duidelijke regels en bevoegdheden is noodzakelijk.
Kortom, als kunst en cultuur, wat zorgt voor verbroedering,
duidelijke en rechtvaardige handhaving en een degelijke digitale
wereld ook uw zorgen zijn, stem dan CDA Drimmelen Lijst 5
nummer 2: Hans van der Pluijm!

BIED DE JEUGD EEN MOOIE TOEKOMST!
Dubbelklik op de weekblik

Word je ook zo blij als je kinderen ziet huppelen en springen
aan de hand van hun papa en mama? Als je kinderen samen ziet
spelen in de speeltuin en ziet ballen op een veldje (zonder dat
de bal in een pluktuin terechtkomt)? Dit zijn onze kinderen, dit
is de toekomst. Hier moeten we dus zuinig op zijn, zodat die
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toekomst er goed uitziet.
We moeten daarom hierin investeren. Dat kun je doen door
ervoor te zorgen dat kinderen zo jong mogelijk goed begeleid
worden. Opvoeden is niet gemakkelijk, ik weet er alles van, dus
ouders bijstaan als er problemen zijn is heel belangrijk. We
moeten ervoor zorgen dat ze altijd snel kunnen worden geholpen. Als er geld over is van het jeugdbeleid moet je dit geld
direct inzetten om het voor de kinderen nog beter te maken.
Niet het geld besteden aan bv. goede stoepen, “want daar lopen
de kinderen toch ook over….”.
Even als psycholoog niet zeggen: ‘dat mag je niet doen’. Breng
het kind niet op een idee! Natuurlijk wel waarschuwen als er
gevaar dreigt. En natuurlijk positief gedrag
voordoen.
Neem kinderen serieus. Als zij merken
hoe belangrijk zij zijn,
zullen ze zich meer
verantwoordelijk gaan
gedragen.
Hoe doe je dat in de
gemeente? Ga met
de jeugd in gesprek,
bv. door een jeugdboa in te zetten, die
Onze jeugd mag niet zo op straat komen te staan!
weet hoe je met jeugd
omgaat. Door voorlichting te geven over hoe om te gaan met
aanlokkende uitdagingen. Of door een jeugdraad en een jeugdburgemeester te benoemen. Je zult er versteld van staan wat
voor goede ideeën kinderen hebben.
En wat dacht je van een jeugdloket in het gemeentehuis? Hier
zou de jeugd terecht moeten kunnen met alle vragen en problemen die ze hebben. Van jong tot oud, want iemand die van de
middelbare school komt weet soms niet wat hem te wachten
staat. Een helpende hand is dan niet weg!
Sta je hierachter en heb je nog meer ideeën? Laat het ons weten:
www.samendrimmelen.nl. Wij zijn benieuwd.
Groeten, Kees van Meel
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Bouwen in de haven van
Drimmelen
Het plan heet ‘Rietlanden’.
Huizen zullen worden gebouwd buiten de dijk. Natuurlijk ook hier kritische geluiden, maar gebouwd zal er
waarschijnlijk wel.
Het programma ‘wonen’
in Drimmelen
Dat er gebouwd moet worden vindt iedereen. Maar
waar en hoeveel huizen en
wat voor soort huizen is nog
niet bekend. Hierover zijn de
partijen het ook niet altijd SAMEN Drimmelen staat voor behoud
van de natuur
eens. En veel huizen bouwen
vraagt ook veel voorbereiding door deskundigen. En die zijn hier
niet genoeg. Dus moeten er mensen aangenomen worden. Of
die er zijn en hoeveel de gemeente kan betalen, is de vraag.
Warmte in onze gemeente
Minder gas gebruiken om huizen en bedrijven te verwarmen
is de bedoeling. Hiervoor is een plan gemaakt: Eerst wordt
geprobeerd om alle huizen zo goed mogelijk te isoleren. Het
leggen van zonnepanelen wordt gestimuleerd. En er zijn wijken
aangewezen waar een andere manier van verwarmen wordt uitgeprobeerd. Hier stond de hele raad ook achter.
De meningen zijn verzameld, de wethouders en de burgemeester gaan ze samenpakken en er komen weer betere plannen uit.
Maar houd ze in de gaten en laat het ook in de gemeenteraad
niet te veel stormen! SAMEN Drimmelen helpt jullie hierbij.
Wil je ons helpen: www.samendrimmelen.nl. Je bent welkom!

STORM IN DE GEMEENTE
Dubbelklik op de weekblik

Vorige week stak de storm op. Na Corrie volgde Eunice en
daarna Franklin. Onze spandoeken kregen het zwaar te verduren. De stormen probeerden ze weer snel te slopen. Als politieke partijen naar elkaar. De gemeenteraad vertegenwoordigt
de inwoners van onze gemeente als het goed is.
Donderdag 17 februari spraken de afgevaardigden van de partijen zich uit over diverse onderwerpen. De plannen komen van
het college. De partijen houden hen in de gaten en kijken altijd
kritisch naar de uitwerking van plannen.
De onderwerpen:
Het rekenkamerrapport
Waar het geld naar toe gaat in de gemeente wordt altijd getoetst door een objectieve rekenkamer. Het is heel goed dat er
gekeken wordt of het geld in de gemeente goed besteed wordt.
De hele raad stond achter het rapport, natuurlijk wel met kritische kanttekeningen.

Deze foto van Pedro van Beers is uiteraard ludiek bedoeld en wordt
alleen geplaatst om mensen op te roepen om te gaan stemmen.
Het betekent niet dat de redactie van RdT het met de strekking
van deze foto eens is of een voorkeur uitspreekt
voor een bepaalde politieke partij.
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TERUGBLIK
WAI BLIKKEN KORT TERUG

en voor volgend jaar geldt: ‘We geven ‘m een Z tje’
Vorige week dinsdag sloten we een geweldig carnavalsweekend af! Een feest
dat we met elkaar gevierd hebben. Een
feest dat we niet gedacht hadden te kunnen vieren, maar wel hebben gedaan….
en hoe!
Wai blikken veuruit was ons motto en
dat hebben we met onze nieuwe Prins
Wollie dun 1ste en Jeugdprinses Dana

zeer zeker gedaan.
Onze nieuwe jeugdraad werd op vrijdag in een volle zaal voorgesteld waarna het feest echt kon beginnen. In een afgeladen
grote zaal vol met carnavalsvierders werd eindelijk onze nieuwe
Prins van het Schraansersrijk gepresenteerd.

Groots was het applaus en gejuich toen Sander Woolschot
werd onthuld als Prins Wollie dun 1ste! Ga er maar aan staan,
geen 11-11 bal en zo lang je mond moeten houden en dan… op
de vrijdag mét carnaval direct het feestgedruis in! Klasse!
We willen iedereen die heeft bijgedragen aan het mooiste feest
van het jaar bedanken voor zijn/haar inzet. Speciale dank aan de
horeca Terheijden: de 7e, de Gouwe, de Harmonie en de Cour
voor het snelle schakelen. Juist door deze toppers was er 5
dagen feest.
Maar ook iedereen die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen; jullie zijn groots én hebben een flinke zet aan carnaval
gegeven.
Of dat nou een CV is die een Prins of Jeugdraad onthult, een
fotograaf/fotografe die foto’s maakt, mensen die een 11-steken

tocht in elkaar zetten, een bingo organiseren, een burgemeester die toch in Traaie komt kijken en een sleuteloverdracht doet,
maar ook een speciale burgemeesterspenning heeft voor onze
veldwachter Co én vervolgens zelf tot Bovenste Beste wordt
uitgeroepen…. Dank.
Maar we gaan nog even door. Wat dachten jullie van de Oelewappers die Boer Klaos hebben gemaakt, de jeugdraadbegeleiding, de verschillende kapellen die er ook stonden als je ze
nodig hebt, de verkeersregelaars, Brabants Buske, BaronieTV, de
sjoof van de huifkar, de sponsors, adverteerders, de Vrienden
van de Prins, onze 2 jubilarissen Co en Jan, beveiliging en vele
vrijwilligers die op wat voor manier dan ook ondersteunen en
begeleiden, dank!
Als je mensen gaat bedanken vergeet je vast een aantal, dat is
natuurlijk niet de bedoeling, dus iedereen Dank! Een speciaal
dankwoord gaat naar alle bierhalers en bladje lopers (!). Respect!
Ook de Jumbo Terheijden had dit jaar weer een voortreffelijke
actie met TCV De Schraansers. Zo zijn er weer veel kleurplaten ingeleverd en deelden we 3 prijzen uit aan de prijswinnaars.
Ook werd er maar liefst 2 x 1 minuut gratis boodschappen door
deze supermarkt als prijs weggeven.
Bij de jeugd won 1 van de deelnemers aan de virtuele kinderoptocht. Bij de volwassenen ging de 1 minuut winkelen naar de
eerste volle kaart bij de drukbezochte muziekbingo!
Het was een spektakel om te zien hoe de kar gevuld werd met
allerlei noodzakelijke boodschappen... 3x raden wat er vooral
bij de jeugd in de kar zat!
Namens de Schraansers veel dank voor deze geweldige sponsoring.

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
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altijd: spreek ons gerust aan of stuur een berichtje!
Prins Wollie dun 1ste heeft laten zien geen ‘Z tje’ nodig te hebben om carnaval te vieren. Het ging hem goed af….. Gaat hij
aanblijven en nog een jaar voorop in de Traaise leut? Dat gaan
we zien op 11-11-2022.
Ons motto voor volgend jaar is ‘We geven ‘m een Z tje’…….
Helpen jullie mee om het Traais carnaval een nog grotere Zet
te geven? Doe mee zodat we ook volgend jaar, in het weekend
van 19 februari 2023, weer een ouderwetse nieuwe carnaval
gaan beleven.
Alaaf!, TCV De Schraansers

GV SAMEN VOOR TERHEIJDEN
1e turnwedstrijd in Breda

Eindelijk, na 2 jaar afwachten, konden
er weer turnwedstrijden worden gehouden. Deze wedstrijd was voor
ons lekker dichtbij in het Sportcentrum Breda.
Van onze vereniging deden er 4 turnsters mee. Ze hebben allemaal een goede en fijne wedstrijd gedraaid. 1 turnster heeft
de zilveren medaille behaald. Heel knap van Jennifer Stadhouders.
Deze turnster is 7 jaar geleden gestopt met turnen vanwege een langdurige blessure.
In de afgelopen zomervakantie gaf ze te kennen dat ze de
draad weer op wilde pakken.
Intussen is ze 22 jaar geworden en weer heel fanatiek
bezig. Ze heeft een mooie
oefening geturnd op alle 4 de
toestellen.
Onze volgende wedstrijd is
op 12 en 13 maart voor
onze 4 andere turnsters.

UITGAAN
SPRAAKVERMAAK SLUIT SEIZOEN AF
MET FRANS TIMMERMANS EN ANNA
GIMBRÈRE
Spraakvermaak gaat op zondag 13 maart
terug naar het oude normaal: met publiek,
ook online te volgen en we beginnen weer
(gewoon) om 14.30 uur. Ook nu weer
met spraakmakende gasten: Frans Timmermans, Anna Gimbrère, Stephan van
Gurp en Andy Marcelissen.
Europese Green Deal
Frans Timmermans zat in maart 2014
al eens op het Spraakvermaak-podium, toen nog als minister van
Buitenlandse zaken. In november van
dat jaar werd hij benoemd tot vicevoorzitter van de Europese Commissie. Hij is o.a. belast met betere
regelgeving, relaties met de Europese
instellingen, rechtsregels, fundamentele rechten en duurzame ontwikke-

Vervolg op pagina 13
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Met dank aan
De Erpelrooiers,
De Schraansers,
Elly Bloemendaal
Gerard van Vugt
Tot volgend jaar!

Rondom de Toren 2022
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Altijd al willen werken voor een A-Merk?

Visker Interieurbouw zoekt:
AMBITIEUZE EN GEDREVEN PROJECTLEIDER
M/V VOOR DE BOUW / INTERIEURBOUW
32-40 UUR PER WEEK.

Word jij onze nieuwe collega?
Wat vragen we:
•
Minimaal MBO / HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur ervaring in projectmanagement
•
Werkervaring in de bouw en / of interieurbouw en gevoel voor techniek
•
Ondernemend, proactief en stressbestendig
•
Communicatief sterk: je kunt schakelen tussen diverse partijen
•
Ervaring met softwarepakket Proteus is een pré
•
Je hebt minimaal rijbewijs B
Jouw kerntaken zijn:
•
Het verzamelen van alle benodigde projectinformatie
•
Eerste aanspreekpunt voor klanten en architecten
•
Deelnemen aan bouwvergaderingen
•
Zelfstandig een efficiënte projectplanning maken en bewaken voor een tijdige oplevering van een project
•
Onderhouden van nauw contact met de diverse onderaannemers
•
Bewaken van levertijden van materialen
•
Tijdig verzorgen (deel)facturatie
Wat bieden wij je:
•
Een uitstekend salaris conform de CAO voor de meubelindustrie en meubileringsbedrijven dat aansluit op jouw
•
•
•

kennis en ervaring
Een zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheid waarin ruimte is om door te ontwikkelen
Werken in een enthousiast team
Meewerken aan uitdagende projecten

Zie jij dit zitten of meer info?
Reageer dan schriftelijk met CV naar:
info@viskerinterieurbouw.nl
T.a.v. Marina Meijler
Neem ook eens een kijkje op onze website:
www.viskerinterieurbouw.nl

Vervolg van pagina 9
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ling, samengevat in de Europese Green Deal. Frans Timmermans
(PvdA) werd vorig jaar door ‘Natuurmonumenten’ uitgeroepen
tot de groenste politicus van het jaar.
Foto: Georges Boulougouris
De ruimte in
Anna Gimbrère studeerde theoretische natuurkunde aan de VU in Amsterdam. Ze werd wetenschapsjournalist en redacteur/presentator bij
diverse TV-programma’s, zoals Experimense, Pointer, Anna’s brains en De
Wetenschapsquiz. In 2019 werd ze
door De Volkskrant uitgeroepen tot
mediatalent van het jaar. Anna Gimbrère bezit de gave om ingewikkelde onderwerpen duidelijk uit
te leggen. Vorig jaar onthulde ze dat ze graag de ruimte in wil.
Hoe realistisch is dat?
Foto: Samuel van Leeuwen
SV Terheijden
Stephan van Gurp is sinds een aantal
maanden voorzitter van SV Terheijden.
Hoe is het om aan het roer te staan van
een relatief grote voetbalvereniging met
veel vrijwilligers? Stephan werkt bij Jumbo Supermarkten als consultant Jumbo
Foodcoach. Hij is betrokken bij o.a.Team
Jumbo-Visma (wielrennen, schaatsen),
TeamNL (koepel organisatie van diverse
Nederlandse topsportbonden) en PSV
Eindhoven. Foto: Joeri van de Kieboom
Gemeenteraadsverkiezing
Natuurlijk besteden we aandacht aan de gemeenteraadsverkiezing op 14, 15 en 16 maart. In Drimmelen doen 7 partijen mee
en 6 partijen sturen de lijsttrekker naar Spraakvermaak voor
een nadere kennismaking: Harry Bakker (LHB), Tim Simons
(VVD), Teun van de Steenoven (Combinatie Algemeen Belang),
Jurgen Vissers (Groen Drimmelen), Luc Rullens (CDA) en Hanneke de Bruijne (PvdA).
Tonproater
Andy Marcelissen, tonproater, theatermaker en schrijver van larie-gedichten, is op
13 maart columnist. Zoals altijd weet hij het
publiek/de thuis-kijkers te boeien met een
humoristische column.
Foto: Omroep Brabant
Dreamz
Achter de artiestennaam Dreamz gaat zanger Victor Boden schuil. Victor, geboren en
getogen in Terheijden, verzorgt het muzikale
deel van het programma.
Gastpresentator
Cor Smits was directeur/gemeentesecretaris in Drimmelen, stapte in 2019 over naar
Etten-Leur en is op 13 maart als gastpresentator terug in zijn oude gemeente.
Eeneiige tweeling
Annemarie en Marieta Kuypers uit Terheijden, een echte eeneiige tweeling, spelen samen de Tweelingenquiz. Verschillen zullen
er vermoedelijk amper zijn, toch gaat een van de twee met de
beker naar huis.
Jenneke Aarts heeft een atelier (met cadeauwinkeltje) in Drimmelen en ze zorgt voor het kunstwerk van de maand.
De ontknoping van Hillywood: lukt het Mirjam om op de landelijke TV te komen?
Locatie: De Gouden Leeuw, Raadhuisstraat 13, Terheijden.
Om 13.00 uur: zaal open, 14.00 uur: start verkoop dagkaarten
(als er nog plaats is, betaling alleen per PIN), 14.00 uur: inloggen
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livestream is mogelijk, 14.30 uur: Dik van Beest opent editie 92,
17.00 uur: Mix sluit af met het Spraakvermaakslotlied.
Livestream
Op 13 maart kunt u ook thuis via de livestream het programma
volgen. Seizoenkaarthouders krijgen op woensdag 9 maart per
e-mail een unieke code om in te loggen. Niet-seizoenkaarthouders kunnen op de startpagina van www.spraakvermaak.nl onder een aparte knop een code aanschaffen (€ 5,50 per aflevering, te betalen via iDeal) en krijgen daarna automatisch een link
en uniek wachtwoord per e-mail toegestuurd. Ook hier geldt:
inloggen is al mogelijk vanaf 14.00 uur.
Zie voor de laatste info www.spraakvermaak.nl.

WIJ MOGEN WEER! OPEN ROAD
SESSIONS PRESENTEERT DIXIE ROSE
Door de versoepelingen mogen wij weer helemaal open en dat is goed nieuws. Eindelijk weer
genieten van live muziek met een drankje. Wij
hopen dan ook van harte dat iedereen de weg
weer weet te vinden naar onze zaal die tijdens
corona mooi is aangepast met nieuwe stoelen,
podiumverlichting en goede ventilatie.
Op donderdag 17 maart 2022 ontvangen wij
de Belgische band Dixie Rose voor het eerst bij
Open Road Sessions in het Witte Kerkje. Dixie
Rose is een band opgericht door het songwriterduo Dag Luyten
en Anniek Raedschelders. Dixie Rose dat is – of beter: dat zijn
– verhalende nummers, gebroken harten, inspirerende ontmoetingen, vreugde en tegenslagen, ‘Songs’ geschoeid op een Americana-leest. Dan eens country, dan eens bluesy, maar altijd ‘persoonlijk’. Oprechte teksten begeleid door prachtige muzikale
arrangementen en samenzang, die je meenemen in de verhalen
die ze vertellen.
Dixie Rose
Dixie Rose is een project gevormd rond het Limburgse (B)
songwriterskoppel Dag Luyten en Anniek Raedschelders. Na
bijna 10 jaar opluisteren van uiteenlopende feestjes en evenementen met akoestische covers geven ze zich nu volledig bloot
met eigen werk! Om deze oprechte zielenroerselen tot hun
recht te laten komen, omringt het duo zich met muzikanten die
de nummers kleuren met knappe arrangementen en meerstemmige zangpartijen. Dixie Rose serveert nummers uit de debuut
EP Life in a Small Town en laat kennis maken met nieuw, onuitgebracht werk.

Dixie Rose is een Americana band uit het kleine dorpje Opitter
in Belgisch Limburg. De band draait om het duo Dag Luyten
(gitaar) en Anniek Raedschelders (zang), aangevuld door Kevin
Bloemen (gitaar), Rico Hagemeijer (bas) en Nico Kamps (drums).
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Informatie concert
Tickets kunt u online bestellen via www.openroadsesssions.nl.
Het concert begint om 20.30 uur, waarbij de zaal open zal zijn
om 19.45 uur.

ZAKELIJK NIEUWS
MEET MISTER MADAME!
Na veel werkzaamheden
achter de schermen mogen
we het eindelijk presenteren: onze nieuwe online
schoenenwinkel Mister Madame! Samen met vier andere schoenmode-experts
door heel Nederland hebben we een online webshop gerealiseerd, genaamd Mister Madame. Dé plek waar vakmanschap, historie én de specialisaties van alle winkels worden gecombineerd.
Ons familiebedrijf heeft hiervoor de handen ineen geslagen met
vier andere prachtige familiebedrijven uit de schoenenbranche.
Mister Madame is een samenwerking tussen Van Camp Schoenen & Fashion uit Lunteren (Gelderland), Van Keeken Schoenen uit Alphen aan den Rijn (Zuid-Holland), Van Lier Schoenen
uit Belfeld (Limburg), Van Schijndel Schoenen uit Hilversum
(Noord-Holland) en wijzelf. De passie voor ‘de juiste schoen voor elke voet’ is
wat ons samenbracht. Wij
zijn het erover eens dat de betrouwbare garantie die je in onze
winkels krijgt, ook online beschikbaar moet zijn.
Door onze samengevoegde collecties vind je bij Mister Madame een zeer breed assortiment van goede schoenen. Je kunt er
terecht voor tientallen merken en honderden modellen van dames-, heren-, kinder-, wandel- en hardloopschoenen. Voor het
hele gezin, voor iedere gelegenheid.  
Niet alleen voor de beste schoenen ben je bij Mister Madame
aan het juiste adres. Ook voor het beantwoorden van vragen
over schoenmode en voetzorg én voor persoonlijk shopadvies
staat Mister Madame graag voor je klaar. Online via de website,
de telefoon of de chat, maar ook in onze winkels, zoals je van
ons gewend bent.
Nieuwsgierig geworden? Neem dan snel een kijkje op www.mis
termadame.nl.

EN TOEN GEBEURDE.....
DE KLEINE EN DE GROTE SCHANS
Na het beleg door het
leger van Prins Frederik
Hendrik, in 1637, waren de Spaanse bezetters hier definitief verdreven. Twee jaar later,
in 1639, werd een gedeelte van het dorp en
ook een gedeelte van
de Hartel van staatswege onteigend voor
twee nieuwe en blijvende schansen. Om dit te
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realiseren werden huizen en boerderijen gesloopt. Hierover is
informatie uit die tijd bewaard gebleven in het gemeentearchief
van Terheijden. Enkele namen komen hier nog steeds voor: Van
de Korput, Floren, De Laat en Beljaars.
In het noordwestelijk deel van het dorp, tegen de rivier de Mark
aan, kwam de Kleine Schans. Daar stonden acht huizen en drie
boerderijen. Behalve boeren woonden er ook vissers en de
toenmalige veerman.Tevens werden onteigend: enkele ‘hovingen’
(tuinen), die door ‘de H. Geest’ (de gemeentelijke armenzorg)
waren verhuurd, en ook tuinen van particulieren. Eén van de in
beslag genomen percelen droeg de naam ‘de Schreyhoeck’. De
buurt genaamd ‘Achtermerct’ is toen verdwenen.
Waarschijnlijk zijn enkele gebouwen op het schansterrein blijven staan en door het leger in gebruik genomen. Een deel van de
gebouwen is onder de aarden wal verdwenen en daar komt wel
eens iets van tevoorschijn, zoals in 1994 toen Johan van Oosterhout daar restanten van aantrof. Aangezien destijds de meeste huizen van hout waren, kan het een stuk fundament zijn van
een voornaam stenen gebouw, waarbij gedacht kan worden aan
een onderdeel van het Blokhuis, dat heeft bestaan tot het door
de plundering van de Watergeuzen in 1573 werd verwoest.

Vanaf genoemd jaar 1639 bestaat de Schansstraat en ook het
begin van de Molenstraat. Deze straten slingeren langs de oorspronkelijke buitenbochten van de schans. De Kleine Schans werd
destijds ‘‘t Fort Ter Heyden’ of ‘’t Kleine Fort’ genoemd.
Op 6 oktober 1640 werd door de Raad van State aan de Baronie van Breda opgedragen om 12.000 gulden uit te keren aan
Terheijden. En hoewel “naer advenant ijeder een beschadichdt
is geweest”, moest de verdeling gedaan worden “over de meest
beschadichde ingesetenen van het dorp van ter Heijden”.
De schans in de Hartel kwam te liggen op de plaats waar in 16241625 al Spaanse verdedigingswerken van Spinola hadden gelegen.
Nu werd het een grote rechthoekige schans met bolwerken op
de hoeken, met grachten en omgeven door een open veld. Een
gedeelte van het voormalig jachtgebied van de prins van Oranje, ‘de Grote Warande’, zal zijn gebruikt voor de nieuwe schans.
Ook werden nog 16 buinder (= ruim 20 ha) wei- en hooilanden
onteigend. Deze schans werd aanvankelijk ‘Schans de Groote
Warande’ genoemd. Later kwam ook de naam ‘Spinolaschans’,
als verwijzing naar de Spaanse bezetter, maar dat mag voor deze
schans historisch gezien onjuist worden genoemd.
Gelukkig liep de 80-jarige oorlog toen op zijn eind. Maar schansen moeten worden ‘bemand’ en daarom werden hier permanent
soldaten gelegerd. Daarbij kwamen een bakker (op iedere schans
één) en een chirurgijn (= dokter). Er waren soldaten die met hun
gezin hier verbleven. De gemeente Terheijden voorzag hen van
hout en stro, toen noodzakelijk om te kunnen leven. Het aantal
leden van de Hervormde Kerk bestond in die tijd voor een groot
deel uit schansbewoners. Meerdere soldaten hebben in Terheijden

en omgeving een vrouw gevonden en zijn hier getrouwd. De
in 1668 gestorven commandant
van de schans werd begraven in
de Antonius Abtkerk en zijn grafsteen is daar bewaard gebleven.
Het garnizoen met soldaten bleef
hier tot 1680. Meer hierover is
te lezen in Vlasselt-boekjes 35 en
128.
Johan van der Made

OPROEPEN
COLLECTE AMNESTY INTERNATIONAL
in de week van 13 maart tot en met 19 maart

Stop onrecht. Steun Amnesty
Wereldwijd worden mensenrechten
geschonden. Denk op dit moment met
name aan de gebeurtenissen in Oekraïne of aan de schending
van de mensenrechten in China. Denk ook aan de vele vluchtelingen die voortdurend onderweg zijn, op zoek naar een beter
bestaan. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven.
In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze
vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf of zonder eerlijk proces.Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies.
Amnesty maakt onrecht zichtbaar en zet de daders onder druk
Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de
wereld. Dit doet Amnesty via rapporten, persberichten, lobby,
acties en campagnes. Zo worden regeringen en bedrijven onder
druk gezet om de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te
laten of hun beleid te veranderen. Daarnaast steunt Amnesty
lokale organisaties en activisten die opkomen voor de mensenrechten in hun land.
Ieder mensenleven is een strijd waard
Amnesty boekt successen. Mensen worden vrijgelaten, martelingen worden gestopt, beleid wordt veranderd. Al duurt het
decennia om wetgeving aangepast te krijgen, of jaren om een
gevangene vrij te krijgen, Amnesty geeft niet op.
Uw donatie geeft mensen vrijheid
Helaas blijft onze strijd nodig. Met uw bijdrage kunnen we opkomen voor de mensen van wie de mensenrechten geschonden
worden, kunnen we meer onderzoek doen, meer acties voeren
en meer mensen redden.
Doneren kan op de volgende manieren:
- storting op het landelijke nummer NL45 TRIO 0198 1000 00
- via de collectebus of de QR-code van de collectant
Voor meer en uitgebreide informatie verwijzen wij naar de website www.amnesty.nl.
Amnesty International hoopt dat velen een bijdrage doen.
Daarvoor alvast bedankt.

GEZOCHT: VOORZITTER EN SECRETARIS
Stichting Vrienden van Het Puzzelbad zoekt
een nieuwe voorzitter en secretaris voor het
voortzetten van de stichting.
Wij, René Schokker als voorzitter en Marcel Maan als secretaris, hebben ons jarenlang
belangeloos ingezet voor het behoud van
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openluchtzwembad Het Puzzelbad. Nu het voortbestaan van
het fijnste zwembad van Nederland niet meer in gevaar is, is het
doel van onze stichting behaald en is het tijd voor een nieuwe
wind binnen de stichting.
Wij zijn daarom op zoek naar een voorzitter en secretaris die
Het Puzzelbad een warm hart toedragen en de Stichting Vrienden van Het Puzzelbad een nieuwe invulling willen geven.
Natuurlijk laten we je niet zwemmen😊. Wij begeleiden je en
helpen je op weg en zullen er altijd zijn als klankbord. Mochten
er echter geen kandidaten zijn voor eind maart dan zullen wij de
stichting helaas moeten opheffen, wat zonde zou zijn.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Mail ons op info@
vriendenvanhetpuzzelbad.nl en we nemen contact met je op.
Graag willen wij nog wel even van deze gelegenheid
gebruikmaken om iedereen die ons de afgelopen jaren
heeft geholpen in welke vorm dan ook ENORM TE BEDANKEN! Zonder de massieve steun van alle vrijwilligers en
sponsoren was het ons nooit gelukt en hadden we nu wellicht
een dorp zonder zwembad gehad.
De stichting van het Puzzelbad

VRIJWILLIGERSEVENT 2022
Ontdek talent!

Werkt jouw organisatie ook met vrijwilligers? Dan weet jouw
organisatie als geen ander hoe belangrijk vrijwilligers zijn én blijven.
De zoektocht naar vrijwilligers en het werven van vrijwilligers
die passen bij jouw organisatie gaat onverminderd voort.
Daarom organiseert het Vrijwilligers Informatiepunt samen met
vrijwilligersorganisaties voor de 7de keer het VRIJWILLIGERS
EVENT.
Datum: vrijdag 13 mei 2022
Tijdstip : van 14.30 – 17.00 uur
Locatie : SOVAK (AC Gruijtplein), Koningsveld 1,
Terheijden
Voor jouw organisatie is dit Vrijwilligersevent dé kans om het
vrijwilligerswerk bij jouw organisatie onder de aandacht te
brengen. Het Vrijwilligersevent staat in het teken van kennismaken met (potentiële) vrijwilligers en andere organisaties. Ervaringen worden gedeeld en we zien elkaar (letterlijk en figuurlijk).
Mis deze kans niet en noteer de datum in jouw agenda. Deelname is gratis! Inschrijven kan via vip@swodrimmelen.nl o.v.v.
naam organisatie, naam en voorletter(s) deelnemer(s), adres,
telefoonnummer, emailadres, websiteadres.
Het spreekt voor
zich, maar uiteraard wordt er bij
de organisatie van
dit event rekening
gehouden met de
op dat moment
eventueel nog geldende maatregelen van het RIVM.
Na inschrijving ontvang je een bevestiging en houden we je op
de hoogte van de verdere invulling van dit Vrijwilligersevent.
Heb je naar aanleiding hiervan vragen en/of opmerkingen?
Neem dan contact op met het Vrijwilligers Informatiepunt
(vip@swodrimmelen.nl, 0162 451894).
Graag zien we jouw inschrijving tegemoet!
Met vriendelijke groet, Werkgroep Vrijwilligersevent 2022
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VAN ALLES WAT
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.
Zendtijd voor politieke partijen
In onze rubriek ‘Zendtijd voor politieke partijen’ stellen de partijen die meedoen aan de verkiezingen in Drimmelen, zich aan u
voor. Dagelijks komen er 1 of 2 nieuwe filmpjes in onze uitzending. Ook op de social media van onze omroep zijn de filmpjes
terug te vinden. Twijfelt u nog op wie u wilt stemmen? Kijk dan
vooral naar deze uitzendingen.
Omroep Drimmelen Kids – Gemeenteraadsverkiezingen
De
gemeenteraadsverkiezingen komen er
aan! Minoes en Fenstre
van Omroep Drimmelen Kids waren erg
benieuwd hoe dat nu
eigenlijk allemaal gaat.
Burgemeester Gert de
Kok was zo aardig om hen op het gemeentehuis te ontvangen
en legt het hen haarfijn uit.
Gemeenteraadsverkiezingen - live verkiezingsuitslag
Op 8 maart om 19.30 uur zond Omroep Drimmelen live het
lijsttrekkersdebat uit vanuit restaurant Onze Kerk in Hooge
Zwaluwe. Wilt u het debat nog eens terugzien? Kijk dan op ons
YouTube kanaal Omroep Drimmelen live.
Op 16 maart rond 21.30 uur kunt u de verkiezingsuitslag van
onze gemeente live volgen vanuit het gemeentehuis. Ook deze
is daarna terug te vinden op ons YouTube kanaal Omroep Drimmelen live.

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 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.
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Zondag 13 maart 11.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger:
pastoor R. van Bronswijk. Orgel: dhr. J. Horbach. Zang: dhr. H.
Vergouwen.
Zondag 20 maart 9.30 uur: Uitlegviering met de communicantjes in Wagenberg.
Zondag 20 maart 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Kloveniersgilde St. Antonius Abt. Voorganger: pastoor R. van Bronswijk. Koor: Herenkoor.
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
GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Gemeenteraadsverkiezing 2022
Op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022 kunt u in elke gemeente van 07.30 – 21.00 uur bij een aantal stembureaus vervroegd stemmen. In onze gemeente zijn er die dagen ook stembureaus geopend, waaronder het Witte
Kerkje, Hoofdstraat 1 in Terheijden en
Sporthal Driedorp, Kerkstraat 11 in Wagenberg.
Heeft u hulp nodig bij het maken van een
keuze voor een politieke partij? De stemwijzer van de gemeente Drimmelen is nu
beschikbaar. Klik op de QR-code om de
stemwijzer te starten.
Subsidie groene daken en gevels vanaf nu beschikbaar
Woningeigenaren in de gemeente kunnen sinds kort een beroep
doen op subsidie groene daken en gevels. Wie een groen dak
wil, krijgt tot 75% vergoed vanuit de subsidieregeling tot een
maximum van € 2.000,-. De duurzaamheidssubsidie is tot stand
gekomen na een amendement van de gemeenteraad.
Het doel van de subsidieregeling is om inwoners aan de slag
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te laten gaan met het klimaatbestendig maken van hun woning.
Groene daken beperken overlast door hitte, droogte en water.
Er zitten ook andere voordelen aan groene daken waaronder
het vasthouden van regenwater, vergroten van biodiversiteit, betere (geluids)isolatie, opname van CO2 en filtering van fijnstof.
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie terecht op drimmelen.nl/subsidieregelinggroene-daken-en-gevels.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Hoofdstraat 16: Kappen van vier beukenbomen.
Terheijden, Markstraat 16A: Verbouwen van horecagedeelte tot
woning.
Terheijden, Zeggelaan 121: Het wijzigen van de hoofddraagconstructie van de woning.
Terheijden, Bosbies 27: Realiseren dakopbouw op garage/berging.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Zeggelaan 15: Kappen van 1 esdoorn. Vergunning
wordt verleend omdat de boom te groot wordt.
Wagenberg, Bosakker 21: Bouwen van een carport.
Wagenberg, Parallelweg 36: Plaatsing zonnepanelen in achtertuin.
Terheijden, Zeggelaan 73: Verbreden van de inrit.
Terheijden, achter Turfsteker: Bouwen van 46 woningen (voormalige E-veld).
Ingekomen meldingen activiteitenbesluit
Wagenberg, Wagenstraat 55B: Veranderen van activiteiten op
een reeds bestaande locatie.
Terheijden, Ruitersvaartseweg 10: Melden van een reeds bestaande situatie
Terheijden, Bredaseweg 13: Oprichten van een bedrijf voor opslag en distributie
Terheijden, Munnikenhof 2: Uitbreiden van het vloeroppervlak
binnen het bestaande pand en uitbreiding met houtbewerkingsactiviteiten.
Instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats
Aan de Schapenbogert te Terheijden.
DORPSGERICHT WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om het
bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid.
Hiervoor werkt de coördinator dorpsgericht werken samen
met bewoners, woningcorporaties, politie en straathoekwerker.
Wilt u ook bijdragen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 140162 of llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar
ook volgen via twitter: @LilianDrimmelen.
Weg van eenzaamheid: Cursus voor 50-plussers die
hun eigen eenzaamheid willen onderzoeken
In deze cursus onderzoeken we hoe ieders gevoelens van eenzaamheid samenhangen met levenservaringen en levensvragen.
Van daaruit verkennen we hoe om te gaan met die gevoelens
van eenzaamheid en een verbinding te maken met de gewenste
situatie.
In een groep van maximaal 8 mensen komen we vijf keer samen.
De cursus wordt gegeven door
Chantal Kok-Schaap, geestelijk verzorger en coach. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Datum: 17 maart, 31 maart, 14
april, 28 april, 12 mei
Tijdstip: 14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur
Locatie: SWO, Gezondheidscentrum het Vierendeel 6, Made
(eerste verdieping)
Heeft u belangstelling? Neem dan contact op via 06 516 38 345
of info@zinvolcentrumvoorlevensvragen.nl.

Meer informatie: chantalschaap@hotmail.com of zinvolcentrum
voorlevensvragen.nl/cursussen.

DRIMMELEN KRIJGT NIEUW
TOERISTISCH INFORMATIECENTRUM
In de haven van Drimmelen komt een nieuw
toeristisch informatiecentrum. De vestiging
komt in wat nu grand café De Sloep is, aan de
ingang van de nieuwe jachthaven. Het is een
samenwerking van Staatsbosbeheer, Stichting Recreatief Drimmelen en de gemeente
Drimmelen. Het informatiecentrum werkt
voor de gehele gemeente. Het krijgt een VVV licentie en gaat
nauw samenwerken met lokale ondernemers en regionale en
landelijke toeristenorganisaties. Het toeristisch informatiecentrum opent dit voorjaar zijn deuren.
Marketing
Vorig jaar omarmde de gemeenteraad de nieuwe ambities rond
toerisme en vrije tijd. Die richten zich op een versterkte en
meer gecoördineerde aanpak van de marketing en toeristische
informatievoorziening. “Recreatief Drimmelen gaat hier een actieve rol in spelen,” vertelt Ton Zwinkels, voorzitter van de samenwerkende toeristisch-recreatieve bedrijven in de gemeente.
“Wij zijn erg blij met de samenwerking en zien veel kansen om
deze ambities te realiseren.” Wethouder Schuitmaker: “Het informatiecentrum is hier een belangrijke spil in. Ik ben heel blij
dat we nu met deze nieuwe ambities aan de slag kunnen. Dit is
een eerste stap, we zorgen ervoor dat er snel volgende stappen
worden gezet!”
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden 06-51996129
info@harmonieterheijden.nl

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.
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Door de onverwachte carnavalsactiviteiten is er minder ruimte voor
‘gewone’ foto’s. Alle ingestuurde foto’s worden natuurlijk bewaard
tot de volgende editie van Rondom de Toren.

