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KONINGSDAG
KONINGSDAG 2022 WAGENBERG
Hierbij het programma van woensdag 27 april:
10.00 uur
Start verzamelen Van den Elsenplein met versierde fietsen en harmonie OVU.
11.00 uur
Terugkeer met fietsen.  Welkom aan gedeco		reerden.
11.30 uur
Hardloopwedstrijd rondje Van den Elsenplein
		
met Disco Ferry.
12.00 uur
Springkussen, voetballen, spelletjes, schmin-		
		
ken en glittertattoos.
		
Vrijmarkt - wie wil mag een kleedje wegleg-		
gen en spullen verkopen. Ontknoping
		
speurtocht, prijsuitreiking fiets versieren en
		kleurplaat.
		
Hapje en drankje mogelijk van
		
Wietske en Plexat.
13.30 uur
Bingo voor de senioren bij
		Plexat.
Om ongeveer 15.00 - 16.00 uur is het einde
programma op het Van den Elsenplein.

KONINGSFEEST BIJ SOVAK
Op 27 april zal er op het gehele Sovak
terrein een groot koningsfeest georganiseerd worden. Het ouderwetse fietsversieren zal dan ook hier plaatsvinden, om
9.30 uur op het Gruijtplein. De feestdag
zal dan verder van start gaan vanaf 11.00
uur tot 15.30 uur. Er komen onder andere verschillende zangers, er zijn oud-Hollandse spellen, een foto-expo, een optreden
van de Gruijtveldband, en een rommelmarkt. Kortom: een keigezellige dag en wij hopen jullie daar te zien!

KONINGSDAG 2022 TERHEIJDEN
Eindelijk mogen we weer “ouderwets” Koningsdag vieren!
En dit jaar op woensdag 27
april.
We starten de dag met reveille
blazen op verschillende plaatsen in Terheijden.
Om 9.30 uur beginnen we met het fiets versieren voor de kinderen en wel op het Gruijtplein bij SOVAK. Dus NIET bij de
Zeggewijzer dit jaar, maar bij SOVAK. Onder leiding van een DJ
zal het een feest worden om je fiets zo mooi mogelijk te versieren. Om 10.00 uur zullen we dan onder leiding van de Harmonie de fietsversiertocht rijden naar de Schans. Helaas mogen we
geen ballonnen meer oplaten. Wat was dit toch altijd een leuk
gezicht. Maar we hebben iets anders bedacht!
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Om 11.00 uur nodigen we graag weer de gedecoreerden uit
Terheijden uit in De Gouden Leeuw. Aanmelden kan door een
mail te sturen naar lisettesnoeren@gmail.com.
Wil je ook weer mee doen aan de rommelmarkt? Dat kan! Vanaf 12.30 uur mag je je kleedje wegleggen bij de Schans.
Hier starten vanaf 13.00 uur diverse spelletjes, waaronder diverse luchtkussens, schminken en pony rijden. Dus kom allemaal
gezellig naar de Schans!

UITGAAN
DE TRAAISE KUIERDAGEN GAAN WEER
VAN START!
Het is dit jaar gelukkig bijna weer zover. De wandel4daagse in Terheijden (Traaise Kuierdagen)
gaat dit jaar weer van start. Van 17 mei tot en
met 20 mei gaan we weer met het hele dorp
aan de wandel. De vergunningen zijn rond, sponsoren benaderd, medailles ingekocht.
Ook dit jaar hebben we weer mooie routes per
dag voor de 3, 5 en 10 km afstanden bedacht. Nu
vraag je je natuurlijk af: Hoe kan ik meedoen na
2 jaar thuis gezeten te hebben? Wij houden het
lekker old skool. Geen digitale inschrijvingen maar gewoon met
pen en papier, in levenden lijve. Dat is wel zo gezellig.
Kinderen krijgen via school een inschrijfformulier mee, wij hopen weer een hoop gekleurde shirts van de diverse basisscholen te zien. Mocht je dat gemist hebben, dan organiseren wij 2
inschrijfavonden en wel op 3 mei en 10 mei van 18.30 tot
20.00 uur in café De Harmonie.

De inschrijfkosten zijn € 5,- per persoon of € 17,50 als gezin.
Mocht je op de inschrijfdagen niet kunnen, dan kun je nog inschrijven op de dag zelf. Even melden op het Puzzelbadterrein
vanaf 18:00 uur. Je betaalt dan wel € 6,- p.p.
Wij hebben er dit jaar weer heel veel zin in en hopen stiekem
op een record deelname, dus stel ons niet teleur. Wij zien iedereen graag bij de inschrijfdagen of anders op de Kuierdagen zelf!
P.S. Mocht je niets willen missen? We hebben een nieuwe Facebookpagina: @Traaise Kuierdagen. Das dan wel weer digitaal😊.
Met wandelende groet, het bestuur van de Traaise Kuierdagen

EINDELIJK WEER DORPSQUIZ
TERHEIJDEN/WAGENBERG
Ja, eindelijk is het weer zover! Eindelijk, want
eerder konden de versies 2019, 2020 en 2021
helaas geen doorgang vinden. Op zaterdagavond 7 mei wordt door heemkundekring
De Vlasselt i.s.m. de Stichting Behoud Gum-
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maruskerk Wagenberg wederom de dorpsquiz georganiseerd.
Nou, daar hebben we lang naar uitgezien. Welk team valt weer
de eeuwige roem ten deel en laat zich kronen tot winnaar 2022?
Opfrissen!
Even ons geheugen opfrissen alvorens we
het in topvorm gaan brengen in de aanloop naar de quiz zelf. De quiz vindt om
en om in Terheijden of Wagenberg plaats.
Het ene jaar in de Vlaamse Schuur van de
familie Bax in Terheijden en het andere
jaar in de Gummaruskerk in Wagenberg.
Dit jaar vormt de Gummarus weer het
toneel van wat inmiddels is uitgegroeid
tot een mooie jaarlijkse voorjaarstraditie:
de dorpsquiz Terheijden/Wagenberg van
heemkundekring De Vlasselt.
Gezellig samen quizzen in een sfeer van
ontspanning, ongedwongenheid, ontmoeten en verbroederen en steeds met een
sportieve inslag door het wedstrijdelement op de achtergrond.
Misschien deed u eerder al eens mee maar zo niet, dan moet
u dat zeker eens overwegen. De dorpsquiz is namelijk al jaren
een gezellig en zeer geslaagd evenement waarbij verenigingen,
families, clubs en vriendengroepen strijden om de eer en eeuwige roem die de winnaars ten deel vallen. Wij nodigen u dan
ook van harte uit deel te nemen aan deze sportieve (dorps)
kennisstrijd maar ook om er samen weer een gezellige avond
van te maken.
Meedoen!
U kunt meedoen met een groep van 4 of maximaal 5 personen, maar wat let u om per vereniging of familie met meerdere
teams deel te nemen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Het
wordt weer een mooie “strijd” met onze buren uit Traaie. Aan
ons in Wagenberg de taak ervoor te zorgen dat de wisselbeker
weer in Wagenbergse handen komt. Schrijf dus allemaal in! Of
het leeft? Nou en of, de datum was nog maar net bekend of het
team van de Jonge Meiden (altijd een serieuze kandidaat voor de
overwinning) meldde zich al aan. Wie volgt?
Deelname aan de quiz is gratis en u wordt ontvangen met een
kopje koffie of thee en iets lekkers.Voor een gezellige ambiance
wordt gezorgd. In Wagenberg wordt nog geflyerd en krijgt men
huis-aan-huis een deelnameformulier. Maar aanmelden kan vanzelfsprekend ook via de Heemkundekring of stuur een mail naar
a.p.m.janssens@hetnet.nl.
Heemkundekring De Vlasselt en St. Behoud Gummaruskerk
Wagenberg heten u graag van harte welkom op 7 mei in de
Gummaruskerk. Aanvang quiz: 20.00 uur, deur open:
19.15 uur.

SPIRITUELE AVOND
Waarnemingen via foto’s van dierbare
overledenen door medium Ria Verhoeks
tijdens de Spirituele Avond op woensdagavond 11 mei 2022 in restaurant
De Ruif in Wagenberg van 20.00 uur tot
22.30 uur.
Vanuit interesse voor spiritualiteit ontwikkelde Ria haar paranormale gaven
en volgde diverse cursussen o.a. Access
Consiousness Bars. Sinds 1995 is ze werkzaam als medium/
paragnoste voor zalen bij verenigingen/beurzen d.m.v. lezingen/
waarnemingen enz. Meer info: www.riaverhoeks.nl.
U kunt een foto van een dierbare overledene meebrengen. U

bent van harte welkom! Het is
noodzakelijk om aan te melden
voor deze avond omdat het
een besloten avond is, iedereen krijgt gegarandeerd een
boodschap! Aanmelden via
annie.shiva@gmail.com of 06
53776005.
Locatie: restaurant De Ruif,
Brouwerijstraat
57, 4845
CM in Wagenberg. Datum:
woensdag 11 mei 2022. Tijd:
20.00 uur tot 22.30 uur, de
zaal is geopend vanaf 19.30 uur,
pauze rond 21.10 uur.  Na afloop een gezellige nazit met gelijkgestemden.
Voor meer informatie (o.a. over de entreeprijs) of voor vragen
kunt u telefonisch contact opnemen met Annie Fens, telefoonnummer 076 8871933 / 06 53776005, of per e-mail info@an
niefens.nl.
Programma onder voorbehoud, wijzigingen kunnen zich altijd
voordoen!
(Het is een besloten avond en iedereen krijgt gegarandeerd een
“boodschap” vanuit “gene zijde”. Het medium zal zorgen dat
iedereen aan de beurt komt. Sowieso zal er veel van wat er
op de avond gezegd wordt ook voor u van toepassing zijn. Een
bepaalde groep mensen is niet voor niks die avond bij elkaar,
“toeval bestaat niet”. Er kunnen geen rechten aan uitspraken
van mediums, paragnosten of therapeuten worden ontleend. U
heeft altijd uw eigen verantwoordelijkheid of u iets of niets doet
met wat er verteld wordt door de mediums, paragnosten en
therapeuten. Men geeft indrukken door).

IN HET MUZIEK & KUNSTPODIUM HET
WITTE KERKJE
De Bredase folkmuzikante
Jane Willow woont sinds 2011
in Ierland. Ze geeft op zondagmiddag 24 april een concert
in het Witte Kerkje Terheijden.
Unieke kans om haar te zien in
Nederland!
Het concert start om 15.00 uur en de zaal is open om 14.30
uur! Check uit haar nummer ‘Let There Be Light’ op YouTube.
(www.youtube.com/watch?v=3CKbV49FT8w...)
Voor meer info, ga naar www.janewillow.com.
Tickets: www.wittekerkjeterheijden.nl/agenda.
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LEZERS IN DE PEN
VERLIEST TERHEIJDEN ZIJN UNIEKE
HAVEN.....
Het Waterschap Brabantse Delta heeft bij de provincie een
projectplan ingediend voor het verhogen van de waterkering
in en rondom de haven in Terheijden Haven Noord. Zij voorzien als waterkering een betonnen wand midden op de haven.
Daarnaast betekent het kappen van zowat alle bomen rondom
de haven, zonder dat er maar iets voor terugkomt, een kaalslag
zonder weerga.

De havenkade is op dit moment een wandelpromenade waar
mensen flaneren langs de waterkant en daarbij de volledige
breedte van de kade kunnen gebruiken. Met het havenplein
daarachter en de bomen rondom de haven geeft dit een zeer
ruimtelijk effect, wat er voor zorgt dat veel mensen neerstrijken
op bankjes om hiervan te genieten. Het voornemen op deze
kade een soort scheiding aan te brengen doet enorme afbreuk
aan dit ruimtelijk effect.
Ook het ‘Markpontje’ zal lijden onder de voorgenomen scheiding aan het havenplein. Immers, zij kunnen vanaf het water niet
of veel minder goed het plein achter de kade zien. Om maar niet
te spreken van de Sinterklaasaankomst die hier ieder jaar met
honderden kinderen wordt gevierd. Die kunnen nu uitwijken
naar het plein achter de havenkade. Hoe gaan we dat doen met
een rare scheiding ertussen?
Ook de andere zijde van de haven wordt enorm aangetast door
de voorgenomen verhoging. Alleen al het verwijderen van maar
liefst 80 BOMEN aan de overzijde zorgt ervoor dat de haven
een volledig ander karakter krijgt. Voor het kappen van deze
bomen is al een vergunningsprocedure in werking gezet. Het
jammere is dat deze bomen van het waterschap niet op het
dijklichaam mogen worden teruggeplaatst. We houden dan een
grauwe haven over en daar komt een GRIJZE WATERKERING
halverwege de kade nog eens bovenop.

Dan is er ook nog de cultuurhistorische waarde van deze kade.
Oorspronkelijk, en dat is nog steeds te zien, is het een loswal.
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Deze wordt voor het eerst afgebeeld op het schilderij ‘De vrede van Breda’ uit 1667, dat in het Rijksmuseum hangt. Op dit
schilderij is zeer duidelijk de huidige haven te herkennen. Het
was toen al een hoge plaats langs de oever van de rivier de
Mark. Waarschijnlijk is de kade nog wat ouder; deze wordt al
genoemd in 1581. Oorspronkelijk was het een overslagplaats
van turf dat in de polders rondom Terheijden is afgegraven. In al
die jaren is deze loswal zorgvuldig bewaard gebleven. Zelfs ten
tijde van industriële bedrijvigheid aan de haven is er steeds naar
gestreefd het oorspronkelijke karakter te behouden. En dat is
prima gelukt als je kijkt naar het schilderij uit de 17e eeuw.
Inmiddels is de rivier in de jaren 50 van de vorige eeuw gekanaliseerd en is de haven één van de oudste oorspronkelijke
beddingen van de rivier de Mark die nu afgedamd is. Maar de
loswal is steeds zeer kenmerkend aanwezig geweest en dat gaat
nu verloren met de aanleg van de waterkering op deze loswal.
Uiteraard wil ook ik als aanwonende in de toekomst droge voeten houden. Maar daar zijn bewezen andere mogelijkheden voor.
Het waterschap zelf verwijst in de “Beleidsnota demontabele
keringen bij Waterschap Brabantse Delta” ook zelf naar deze
mogelijkheden. Zij schrijven een demontabele kering te overwegen wanneer een permanente waterkering omwille van een
officiële cultuurhistorische status (monument) niet gewenst is.
Dat cultuurhistorische aspect is hier meer dan van toepassing.
Daarnaast is er nog steeds de optie om een keersluis te bouwen
in de monding van de haven. Dit kan wel in Etten-Leur, waar er
maar liefst twee gerealiseerd worden, maar niet in Terheijden!
Met een keersluis kan de inrichting van de haven ongemoeid
blijven.
Helaas staat het waterschap hier totaal niet voor open. Ik ben
lid geweest van het dijkinspiratieteam waarin we deze en andere
opties hebben aangedragen. Die zijn echter allemaal afgewezen.
Het waterschap kiest voor de meest makkelijke oplossing. Op
het moment van dit schrijven is op de website van het waterschap andere info te zien dan het plan dat bij de provincie is
ingediend. Op de website staat nog iets van een dijkje getekend
aan de haven, maar in de projectaanvraag bij de provincie is dat
gewijzigd in een betonnen rand van 80 cm hoog die ca. 3 meter
vanaf de loswal getekend staat.
Ik vraag me werkelijk af hoe de politieke partijen dit voornemen
van het waterschap kunnen verenigen met het voornemen om
de haven en de Schans van Terheijden aantrekkelijker te maken.
Kom in actie beste politieke partijen; je laat toch niet het waterschap de unieke haven van Terheijden om zeep helpen!
Ad Brenters
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oefening doen. Dit ging niet goed. Nog slap van de griep viel ze
tot 2x toe van de balk.
Dana ging goed op die balk.
De vloer was het 2e toestel en daar behaalde Lizzy de hoogste
score en Dana de 2e score.
Voor de rest was het best spannend, vooral als je 2x van de balk
bent gevallen. Dan heb je al een hele punt achterstand.
Na het 3e toestel stond Lizzy 4e en Dana 7e. Het 4e toestel
was de brug en ook daar behaalde Lizzy de hoogste score en
Dana de 6e.
Hulde voor deze 2 turnsters. Ze hebben elkaar goed opgepept.
Einduitslag is dat Lizzy nog een derde plaats heeft behaald en
Dana een zesde plaats.

JOHN STROOP OPPERSAUWELÈR 2022
in Erpelrooiersland!

Met een zaal die plat ging van het lachen
werd, voor het eerst, John Stroop alias
Bennie Vrolijk Oppersauwelèr. Hij was de
dagwinnaar op zowel zaterdag als zondag
en zodoende de zeer verdiende winnaar
van deze eretitel.
Wat is het toch een mooi evenement. Op
zaterdag 2 en zondag 3 april was het weer
lachen geblazen in café Bij Bas tijdens het
eerste sauwelweekend in twee jaar tijd. Onder het motto ‘Een
echte Erpelrooier doet wat hij wil, dus we sauwelen in april’ lieten alle aanwezigen de sores thuis en bulderde het ganse publiek
Bij Bas van het lachen! Missie geslaagd!

TERUGBLIK
GV SAMEN VOOR TERHEIJDEN
Zaterdag 2 april 2022 was er in
een prachtige nieuwe sporthal
te Kaatsheuvel de 2e turnwedstrijd voor 3 van onze turnsters.
In baan 2 turnde onze jeugdturnster Silke Vriens. Jammer genoeg liep deze wedstrijd niet
naar wens…. Silke, we gaan voor de volgende wedstrijd in Breda.
In baan 1 turnden onze 2 pupillen Dana Vis en Lizzy Rozenbrand. Lizzy had de hele week op bed gelegen met griep. Zaterdag stond ze op en ze voelde zich een stuk beter, dus zij
wilde toch aan de wedstrijd deelnemen. Het 1e toestel was de
balk waarmee ze begonnen, Lizzy moest ook nog als eerste haar

Voor de 21e keer stapten er vijf sauwelaars in de ton in Erpelrooiersland. Vijf, plus 1, want ook Peter Reniers stapte in de
ton om al sauwelend in zijn badjas op gepaste wijze afscheid te
nemen als voorzitter van CS De Erpelrooiers. Hoewel Peter erg
goed is in voorzitten, overleggen en vergaderen tot in de late
uurtjes was zijn sauwel ook niet onverdienstelijk. Maar ere wie
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ere toekomt, daarna kwamen de echte meesters in actie!
Antonius Pio (Twan van Oers) nam de zaal mee op schoolreis
naar Lourdes, waar hij in bed belandde met een zwangere non.
Dat was een kardinaal foutje. Hij zette zijn oude bijbel op Marktplaats en wat denk je? Al 10 geboden!
Erpelrooiersland heeft sinds kort ook een echte huisjesmelker,
gladde jongen Ad Hok (Ronald Kustermans) begon als kind al
met het verhuren van zijn konijnenhok. Nu verhuurt hij alles:
pashokjes, stemhokjes en peeshokjes. In Wagenberg begon hij
een ‘Blij van mijn wijf-huis’, en dat zat binnen de kortste keren
vol.
Bakkertje Baksteen ( Jurgen van Dongen) was het broekie van
de sauwelclub dit jaar. Hij stond voor het eerst in de ton te
sauwelen alsof hij dat al jaren deed. Verwachtten wij misschien
een act als bakker, nee, Bakkertje Baksteen kwam op als duiker
en vertelde ons over zijn jaarlijks uitje met zijn maten. Ieder jaar
gaan zij vissen bij de Neeltje Jans.Als duiker ging hij op zoek naar
Oosterscheldekreeft maar hij vond een zee-egel met een open
ruggetje.Verzin het maar.
Co Knok-Hout (Cor van Kampen) heeft jaren getraind voor
deze sauwel. Dat was ook duidelijk te zien aan zijn afgetrainde
lijf en keiharde spieren op de verkeerde plaatsen. Hij bokst tegen iedereen want wie niet slim is moet lomp zijn.
En dan Bennie Vrolijk (John Stroop)! Hij begon nie vrolijk want
volledig in zijn rol
maar terwijl het
publiek bijna van
de stoelen rolde
van het lachen
werd het steeds
moeilijker chagrijnig te blijven.
En dat met zo’n
zwaar leven: Hij
heeft acht kinderen, die na een brief aan het programma ‘DNA Onbekend’ geen
van allen van hem bleken te zijn. Zijn lelijke schoonmoeder
maakt Bennie het leven zuur. Zij is geen engel maar leeft nog
gewoon. Bennie had zowel zaterdag als zondag de lachers op
zijn hand en kreeg voor het eerst in 21 jaar sauwelen de eretitel
Oppersauwelèr 2022. Absoluut verdiend.
Prins Fleurke dun Allerirste mocht het programma aan elkaar
praten en deed dat met een gemak alsof ze nooit iets anders
gedaan heeft. De vrolijke noten van Hofkapel de Leutband en t’
Hoogtepunt waren de jus op de erpel, de kers op de taart. Sauwelen in april voelde een beetje gek maar voor een lach is het
nooit te vroeg en nooit te laat. Erpelrooiersland heeft genoten
van sauwelen in april!
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LEDENVERGADERING DAMESKOOR
Op 28 maart hield Dameskoor Terheijden de jaarlijkse ledenvergadering.  Wat fijn dat we weer “gewoon” met elkaar de vergadering konden houden en we de repetities weer hebben kunnen
hervatten.
Groot ledenverlies is ons koor
gelukkig bespaard gebleven. Wel
hebben wij tijdens de vergadering
afscheid genomen van Ria Daas, zij
had aangegeven vanwege haar gezondheid te stoppen als alt.
Ria, bedankt voor jouw gezellige
aanwezigheid gedurende 18 jaar, alle
goeds toegewenst! Een boeket van
het koor als dank en een kaars met
oorkonde van de parochie.
Wij konden ook 2 dames feliciteren met hun 30-jarig jubileum
t.w. Gerrie van Dongen en Riky Bruijns. Gerrie was vanaf 17
januari 2008 een hele goede voorzitter en gaf de voorzittershamer door aan onze huidige voorzitter Riky Bruijns, op 8 februari
2017 en ook zij doet op voortreffelijke wijze haar werk.
Voor beide
dames een
mooi boeket.
We hopen
van 2022
een mooi
koorjaar
van te maken.

OPROEP
MANTELZORGWAARDERING 2022

Mantelzorg jij meer dan 8 uur
per week?
SWO en de gemeente Drimmelen waarderen dit enorm!
Informeer naar de voorwaarden voor de waardering van
€ 100,- per jaar: mantelzorg@
swodrimmelen.nl
of 0162
451894.

VAN ALLES WAT
KINDERHULP
Deze week, 18 t/m 23 april, wordt voor Kinderhulp gecollecteerd.
Kinderarmoede is een complex probleem, met soms vergaande
gevolgen voor de ontwikkeling én toekomst van een kind. Lees
hier wat deze impact kan zijn en welke rol Kinderhulp speelt in
de hulp aan deze kinderen en jongeren.
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1 op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat zijn
ruim 300.000 kinderen tot 21 jaar die allesbehalve een zorgeloze jeugd hebben. Deze kinderen groeien op in een gezin met
een inkomen ónder het ‘niet-veel-maar-toereikend’-criterium
van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hierdoor is thuis niet
altijd genoeg geld voor basisbehoeften zoals nieuwe kleding na
een groeispurt, of een keer een dagje uit ter ontspanning.
Maar ook een fiets voor school is vaak een te grote kostenpost. Net als een ingerichte kinderslaapkamer of verder kunnen
studeren na de middelbare school. Kinderen die opgroeien in
armoede merken zo altijd en overal dat er thuis niet genoeg
geld is. En dat heeft gevolgen voor hun
ontwikkeling en toekomst.
Impact op kind
Kinderen in armoede voelen zich vaak
achtergesteld en minder waard dan
kinderen uit gezinnen die meer geld
hebben. Want zij kunnen nooit iets
nieuws aan vrienden laten zien, of meepraten over een dagje
uit. Dit zorgt voor gevoelens van angst en eenzaamheid. Daarbij
voelen de kinderen de stress van hun ouders vaak haarfijn aan.
Dit kan hen verdrietig of bezorgd maken. Of ervoor zorgen dat
ze zichzelf wegcijferen om hun ouders te ontlasten.
De kinderen missen door geldgebrek thuis vaak dingen die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling. Zoals leesboeken, uitjes naar
een museum of een fijne, rustige slaapkamer. Hun ouders hebben hier simpelweg het geld niet voor. Ook moeten de kinderen
het met minder tijd en aandacht van hun ouders doen. Dit komt
doordat vader en moeder vele zorgen aan hun hoofd hebben of
veel moeten werken en daardoor afwezig zijn.
Vooral als een gezin lang in financiële problemen zit, zijn de negatieve gevolgen voor kinderen duidelijk zichtbaar. Kinderen die
opgroeien in armoede doen het over het algemeen slechter op
school, krijgen later vaker een slecht betaalde baan en kampen
bovengemiddeld vaak met gezondheidsproblemen. Ook krijgen
ze niet altijd dezelfde kansen als kinderen uit welvarende gezinnen, bijvoorbeeld omdat hun ouders een beperkter netwerk
hebben.
De rol van Kinderhulp
Armoede is een complex probleem met vele oorzaken. En het
beïnvloedt het leven van ouders en kinderen op verschillende
manieren. Kinderhulp is één schakel in de keten van mogelijke
hulpverlening voor deze gezinnen. Daarom werken we altijd samen met maatschappelijke organisaties door heel Nederland.
Hulpverleners van deze organisaties helpen gezinnen bijvoorbeeld met hun financiën, de opvoeding of sociaal-emotionele
problemen. Zij weten welke kinderen echt onze hulp nodig hebben en kunnen – wanneer andere instanties niet kunnen helpen
- bij ons een aanvraag voor een kind indienen. Zo gaat de hulp
van Kinderhulp vaak hand in hand met bredere ondersteuning
van het gezin. Hierdoor kan een kind toch meedoen, verlichten
we de zorgen van ouders iets en is de kans groter dat de situatie
van het gezin op langere termijn verbetert.
Ook werkt Kinderhulp in het samenwerkingsverband ‘Sam&
voor alle kinderen’ samen met Leergeld Nederland, het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Jarige Job om meer kinderen in armoede te helpen met een breder aanbod van hulp.

HET 31ste SEIZOEN VAN HET
MARKPONTJE IS ALWEER BEGONNEN
Onze winterstop is weer voorbij, we zijn op 27 maart alweer
begonnen met varen. Dit jaar varen we met ons nieuwe, volledig elektrische pontje. Het keren van de fietsen is nu gelukkig
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verleden tijd. Het nieuwe pontje kent het
zogenaamde roll-on-roll-offsysteem. Dit
betekent dat iedereen aan de ene kant het
pontje opkomt en, aan de overzijde van de
Mark aangekomen, doorloopt en aan de
andere kant het pontje verlaat. En dat zijn
niet de enige veranderingen. We noemen
de twee elektromotoren met schroeven aan voor- en achterzijde, de joystickbesturing, de automatische op- en afritkleppen,
mogelijkheid om te pinnen en de elektronische bel waarmee de
schipper gebeld wordt dat er klanten aan de overzijde van de
Mark staan. Nieuwsgierig geworden? We nodigen iedereen uit
om alles te bekijken tijdens de overtocht.
We kijken uit naar een mooie zomer met fijn fietsweer. De
schippers van het Markpontje zijn er klaar voor. De roosteruren
voor de eerste weken zijn al verdeeld. Dit jaar verwelkomen we
één nieuwe schipper. En er is nog plaats voor een nieuwe
kandidaat schipper!
Ook dit seizoen vaart het
pontje dagelijks tot 18.00 uur.
Het voor- en naseizoen zijn
vervallen. Gedurende het gehele seizoen gelden dezelfde
vaartijden. Tien minuten vóór
het einde van de vaartijd is de
laatste afvaart vanuit Terheijden,
daarna staat de bel uit. Houdt u
daar a.u.b. rekening mee.
Wanneer u aan de Bredase of Terheijdense zijde belt,
hoort u tijdens de dienst een
hoge pieptoon. Kortom: geen
pieptoon, geen pont. Wel goed
Foto Gerda Loonen
drukken op de knop.
Vaarseizoen 2022: van 26 maart t/m 30 oktober
Op werkdagen van 07.30 – 08.30 uur, laatste afvaart om 08.20
uur en van 11.00 – 18.00 uur, laatste afvaart om 17.50 uur.
Zaterdag en zon- en feestdagen van 11.00 – 18.00 uur, laatste
afvaart om 17.50 uur.
Op Facebook kunt u altijd de actuele vaartijden vinden.
Tarieven
De tarieven blijven ook voor het seizoen 2022 ongewijzigd:
- vanaf 5 jaar tot 12 jaar met of zonder fiets: € 0,50;
- vanaf 12 jaar met of zonder fiets: € 1,-;
- scholieren: abonnement geldig op werkdagen, per maand: € 7,50;
- woon/werkverkeer: abonnement geldig op werkdagen, per
maand: € 12,50.
Misschien ten overvloede: Wettelijk zijn er maximaal 12 passagiers toegestaan. We mogen alleen gewone en elektrisch aangedreven fietsen en scootmobielen meenemen. Fietsen, aangedreven door motoren op vloeibare brandstof zijn niet toegestaan.
Indien u extra informatie wil, bijvoorbeeld over het overzetten
van een groep buiten de reguliere tijden, dan kan dat bij:
De heer D. Recter, voorzitter, telefoon 076 5933633, e-mail
recter@gmail.com; de heer J. Hoondert, penningmeester, telefoon 076 5931686, e-mail janhoondert@gmail.com of de heer
J. Franken, secretaris, telefoon 06 54690703, e-mail j.j.franken@
ziggo.nl.
Namens alle schippers TOT ZIENS BIJ HET MARKPONTJE!

50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden 06-51996129
info@harmonieterheijden.nl
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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.
Sterrenkunde – deel 2
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 heen
ooit is gebeurd en nog steeds
gebeurt? Samen met Jan Budding gaat Joost Pieterman op zoek naar antwoorden. Vanaf
deze week deel 2 van deze miniserie.
Dorpsgericht werken – Groot Groen Feest
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 Leon
van Rijthoven van Duurzaam Drimmelen over het Groot Groen
Feest op zaterdag 23 april.
Beelden Drimmelen Dorp – deel 2
Graag nemen wij u mee op een
interessante tour langs de vele
standbeelden en monumenten
in de gemeente Drimmelen.
Hoe vaak komen wij als inwoners van de gemeente Drimmelen niet in ons eigen dorp of
1 van de 5 andere? Ontelbare keren! En elke keer weer rijden of
lopen wij, zonder echt nog te kijken, langs al die standbeelden
en monumenten die daar overal staan. Samen met de gemeente
Drimmelen willen wij als Omroep Drimmelen daar graag iets
aan doen. In deze miniserie geven wij ruimschoots aandacht aan
alle kerkdorpen met hun eigen specifieke beelden en monumenten. Deze keer zijn wij voor de 2e keer in Drimmelen-Dorp.
Beweeg mee-tafeltennis voor iedereen
Op vrijdag 25 maart kwam
meervoudig Europees Tafeltennis Kampioene en Beweeg
Mee-ambassadrice
Bettine
Vriesekoop naar Terheijden
voor een clinic van 2 uur! Thema’s als gezondheid, vitaliteit
en samen bewegen stonden centraal tijdens de clinic. De deelname was kosteloos en er waren batjes voor iedereen die ook
graag een balletje wilde slaan. In De Cour werd met enthousiasme meegedaan aan de clinic. Ook wij waren aanwezig om een
videoverslag voor u te maken.
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
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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 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.

VAN KLEINE SCHANS NAAR CHINESE MUUR
Dit is de titel van boekje 166 uitgegeven
door De Vlasselt. In een kleine 50 pagina’s
stelde Pierre Gruca dit boekje samen over
Bernard Wolters, zoon van de notaris uit
Terheijden, die uiteindelijk missionaris
Wu Guang Wen werd in China. Na
een familieschets, gevolgd door zijn
opleidingstraject tot priester, wordt aan
de hand van aantekeningen van Bernard
Wolters zelf zijn reis beschreven. Zoals Bernard Wolters het
aangaf: “Een reis rond de halve wereld in 40 dagen”. Per trein
in enkele dagen naar Genua en
daarna een maand op de boot
via het Suezkanaal voor men
weer vaste grond onder de
voeten kreeg in Pinang. Toen
was de reis nog lang niet ten
einde. Via Manilla, Hongkong,
Formosa en Sjanghai werd de
voorlopige
eindbestemming
Peking bereikt. De reizen van
de stripheld Kuifje steken maar
magertjes af bij wat Bernard
Wolters aan reiservaringen
opdeed. Per trein en per paard
bereikte Bernard uiteindelijk
zijn missionaire bestemming. Daar heeft hij 10 jaar zijn ziel en
zaligheid ingezet voor zijn werk. Hij had toen recht op een
verlof van 1 jaar, maar uitgeput overleed hij op 35-jarige leeftijd.
Als u lid bent van Heemkundekring De Vlasselt ontvangt
(ontving) u automatisch dit boekje. Geen lid, toch geïnteresseerd?
Neem contact op met secretariaat@devlasselt.nl. Voor € 5,- is
dit boekje verkrijgbaar, of u wordt lid voor € 14,50 per jaar.
Ed Oud

PICKNICKKLEDEN SWO TE GEBRUIKEN
DOOR ALLE INWONERS VAN DRIMMELEN
Heb jij hem al gezien, het picknickkleed van SWO met de gelukspunten in Drimmelen? Een
aantal vrijwilligers heeft ons al
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een foto gestuurd van hun Fika-momentje. Reacties zijn altijd
welkom.
Vanaf nu kunnen alle inwoners van Drimmelen
een picknickkleed komen
lenen bij SWO om samen
met anderen een Fika-moment te beleven. Fika is
een Scandinavisch gebruik
waarbij je even een pauzemoment neemt om samen
iets te eten en drinken en
gezellig bij te praten.
Vraag bijvoorbeeld de
buurvrouw of een vriend
of vriendin waar je al lang
geen contact mee hebt gehad door corona. We hopen dat je met mensen uit
je omgeving op pad gaat om samen even een geluksmomentje
te vinden.
Wil jij ook een picknickkleed lenen? Kom dan op werkdagen
tussen 9.00 en 13.00 uur naar het kantoor van SWO in het
gezondheidscentrum Het Vierendeel (op de eerste verdieping)
in Made. Ze liggen voor je klaar. We wensen iedereen veel plezier en zouden het leuk vinden als geluksmomentjes met ons
gedeeld worden via social media Stichting Welzijn & Ondersteuning Drimmelen.

Reacties
Wij zijn blij met alle reacties die we hebben ontvangen (160),
waarbij Spraakvermaak over de hele linie een mooi rapportcijfer
scoort. Uiteraard zijn er zaken die extra aandacht verdienen,
zoals:
– Onze website (www.spraakvermaak,nl) gebruiksvriendelijker
maken.
– Het podium en de quiz zullen, daar waar mogelijk, aangepast
worden.
– Het befaamde slotlied van Spraakvermaak wordt alom geprezen en zal enigszins aangepast worden aan deze tijd. De gezongen teksten zullen voor alle duidelijkheid in beeld worden
gebracht.
– ‘De Hort op met Mirjam’ en ‘Mirjam goes to Hillywood’ krijgen weer een regionale invulling.
De Gouden Leeuw
Over onze (nieuwe) locatie kon nog geen betrouwbaar beeld
gegeven worden, omdat wij in coronatijd nauwelijks publiek in
De Gouden Leeuw mochten ontvangen. De digitale uitzendingen worden als (zeer) professioneel bestempeld en bezoekers
en kijkers zijn erg positief over alle podiumgasten en de variatie
in het programma.
Samengevat:
Alle ingrediënten zijn voor Spraakvermaak aanwezig om toe te
werken naar de 100e aflevering.
Frans Timmermans

FOTO VAN DE MAAND

Op 13 maart sloten we aflevering 92 af met o.a. Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie (foto: René
Schotanus). In het gastenboek schreef hij: Het was weer gezellig
bij jullie! En de volgende keer kom ik zonder oorlog!
Kijk voor meer uitspraken van podiumgasten op www.spraak
vermaak.nl.

EN TOEN GEBEURDE...
Dit is de foto van de maand april van fotoclub
Dinasa.
De fotograaf is Lies Gommers.

SPRAAKVERMAAK HIELD EEN ENQUÊTE
Spraakvermaak wilde graag weten wat bezoekers en livestream-kijkers zoal vinden
van ons zondagmiddagcafé. Achterliggende
gedachte was: wat moeten we zonder meer
handhaven en waar kunnen we (eventueel)
verbeteringen aanbrengen? In februari/maart
hielden we een enquête onder seizoenkaarthouders en bezoekers die volledig anoniem kon worden
ingevuld.

WAGENBERG WAS EEN GRENSDORP
Op oude landkaarten van vóór 1800 is langs Wagenberg een
gekleurde stippellijn, of streepjeslijn, te zien. Daarmee werd
globaal de grens aangegeven
tussen het Hertogdom Brabant
en het Graafschap Holland. In
die tijd behoorden onder andere Hooge en Lage Zwaluwe,
Zevenbergen, Made en Geertruidenberg bij Holland.
Bij Langeweg vormde de Zuiddijk de grens. Vervolgens was
dat de ‘Ree-vliet’ (grens-vliet)
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naar de Hoevenseweg. Vandaar liep de grens door de Vogelstraat met de Thijssenweg en door de Brandestraat naar
Made. En vervolgde daar in de Zuideindsestraat en de Antwerpsestraat.
Het poldergebied waar de Schuivenoordseweg en de Moerdijkseweg doorgaan, werd van oudsher ‘de Noord’ genoemd, zijnde het noordelijk deel van de Baronie van Breda. De genoemde
Zuiddijk en de Zuideindsestraat verwijzen naar de ooit zuidelijke grens van Holland. Evenzo de Zuidveren in Wagenberg
met het Zuidveerens vlietje tussen de Hoevenseweg en de
Vogelstraat met de Thijssenweg.
De oudst bekende schriftelijke vastlegging van deze grens dateert van het jaar 1292. Die liep vanuit Oosterhout tussen Made
en Stuivezand en vervolgens langs Wagenberg naar Zonzeel, nu
Langeweg. Op diverse plaatsen werd de grens gemarkeerd met
tonnen die op masten werden geplaatst. Later kwamen er houten en stenen grenspalen.

Op de foto is de Reevliet te zien vanaf de Hoevenseweg tussen huisnummer 22A en 24 naar Langeweg en verder richting
Hazeldonk. Deze vliet werd gegraven in 1474. Bij de Hoevenseweg heeft de grenspaal ‘de blaauwe kaai’ gestaan. Deze al eeuwenoude vliet is aangesloten op het Zuidveerens vlietje naar de
Vogelstraat.
Veel meer over deze oude grens, in de late middeleeuwen, is na
te lezen in Vlasselt-boekje 123: “Bestuurders, grenzen en ontginningen tot 1500” van Adrie Welten.
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1. Ilse Rijpsma, 2. Cor
Franken, 3. Peter Couweleers, 4. Gerard van
Vugt, 5. Toos van Boxsel, 6. Shu-kwan Man,
7. Elly Bloemendaal, 8.
Riet Rasenberg, 9. Peter
Couweleers, 10. Cor
Franken, 11. Anita Dudok,
12. Susan de Smit,
13. Anita Dudok, 14. Cor
Franken
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Na de oprichting van het Koninkrijk Holland, onder koning Lodewijk Napoleon in 1806, werd het grondgebied van Brabant
uitgebreid met enige plaatsen die voorheen bij Holland hadden
behoord en werden de Maas en de noordrand van de Biesbosch de nieuwe provinciegrens. En vanaf 1839 wonen wij in
Noord-Brabant en ligt de rest van het aloude Brabant in België.
Johan van der Made

POLITIEK
EERLIJK EN OPEN ZIJN NAAR ELKAAR
EN IN DE GEMEENTEPOLITIEK

Dit is een goed uitgangspunt en dat is ook wat de Lijst Harry
Bakker wil. Al jaren volgen wij een duidelijke koers en willen wij
op een transparante wijze voor de inwoners van Drimmelen
opkomen. Waarbij we ons netjes aan de wet houden (dat hoort
natuurlijk iedereen te doen).
Er zijn normen en waarden, gedragscodes, voorkomen van belangenverstrengeling, een reglement van Orde en ook de Kieswet. Die gelden algemeen en worden ook in Drimmelen netjes
toegepast door het stembureau en de gemeenteraad met als
voorzitter de burgemeester. En het is de verantwoordelijkheid
van iedereen om zich daaraan te houden en (tijdig) conflicterende belangen te melden. En dat hebben meerdere raadsleden van
verschillende partijen de afgelopen jaren gedaan (niet meestemmen en/of niet mee debatteren bij controversiële onderwerpen). Belangrijk ijkpunt is het inleveren van de geloofsbrieven
en de beoordeling daarvan. Daar heeft de Lijst HB een vraag
over gesteld en door meerdere (ook externe) factoren was
de timing niet netjes en ongepast. Onze welgemeende en oprechte excuses hiervoor naar betrokkenen. De burgemeester
heeft toegezegd dit tijdens het eerstvolgende Presidium met alle
partijen te bespreken en te duiden.
Feit blijft echter dat er een wetswijziging is (hierover is in 2021
al melding gemaakt door de VNG in de gedragscode) en dat dit
gevolgen kan hebben. Hoeft niet, maar hierover komt nog duidelijkheid met daarbij (nieuwe) afspraken.

Eerlijk en open, net als de natuur

Dit alles heeft echter GEEN gevolgen voor de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling; de regels conform de Kieswet worden
gevolgd en het is aan de individuele partijen en raadsleden om
daarmee om te gaan! De Lijst HB staat daar geheel buiten en
we gaan voor inhoud en samenwerking met iedereen. Voor ons
is van belang dat het om goede plannen gaat, ongeacht van wie
ze zijn, want iedereen moet mee kunnen doen in Drimmelen.
Lijst Harry Bakker
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KERKEN
VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt Terheijden
E-mail: terheijden@naardekerk.nl
Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 23 april 19.00 uur: Eucharistieviering. Beloken
Pasen. Voorganger: Pastoor R. van Bronswijk. Cantor: dhr. H.
Vergouwen. Organist: dhr. J. Horbach.
Zaterdag 30 april 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger:
pastoor R. van Bronswijk. Drie koren o.l.v. dhr. H. Vergouwen.
Orgel: dhr. J. van Opdorp.
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 deVijf 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
UITNODIGING AFSCHEID WETHOUDER
JAN-WILLEM STOOP
Wij nodigen u graag uit om wethouder
Jan-Willem Stoop mee uit te zwaaien. Dit
doen we op dinsdag 26 april tijdens een
afscheidsreceptie van 16.00 tot 18.30 uur
in het gemeentehuis, Park 1 in Made.
Jan-Willem was 10 jaar wethouder namens

Lijst Harry Bakker bij onze blauwgroene gemeente. In die periode heeft hij veel kunnen en mogen doen. Van zwembaden tot
woningbouw, van projecten in de openbare ruimte tot buurthuizen, van omgevingsvisie tot speelbeleid, van sport tot rotonde en van hanging baskets tot geluk.

Jan-Willem gaat letterlijk verder bouwen. Hij start binnenkort
als projectmanager van een groot woningbouwproject bij de
gemeente Dordrecht. Voordat het zover is nemen we afscheid
van hem als wethouder op het gemeentehuis.  U bent hierbij van
harte welkom.

PILOT MET LOGEERZORG BIEDT
ADEMPAUZE VOOR MANTELZORGERS

Veilig en gezellig verblijven op 4 locaties in de regio
De gemeente Drimmelen doet mee aan een regionale pilot voor
geplande logeerzorg. Door deze pilot kunnen thuiswonende inwoners met dementie voor één of meerdere nachten op een
fijne plek overnachten, zodat hun mantelzorger even ontzorgd
wordt en op adem kan komen. Inwoners van de gemeente
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Drimmelen kunnen daarvoor terecht op 4 locaties in de regio.
Ontzorgen van mantelzorgers
Wethouder Lieke Schuitmaker: “Veel mantelzorgers zorgen met
heel veel liefde voor hun naaste, maar het is zeker niet makkelijk en ze lopen zichzelf daarbij regelmatig voorbij. Daarom is het
zo belangrijk dat mantelzorgers ook eens ontzorgd worden en
tijd krijgen om op adem te komen. Bijvoorbeeld door eens goed
uit te rusten, op visite te gaan bij familie of vrienden, of wat dan
ook. Want om goed voor een ander te kunnen blijven zorgen, is
het ook belangrijk om goed voor jezelf te zorgen.”
Regionale pilot met 4 locaties
De regionale pilot voor geplande logeerzorg is een samenwerking van de gemeenten Drimmelen, Breda, Oosterhout, Etten-Leur, Rucphen, Zundert, Halderberge, Roosendaal en Altena.
Binnen deze pilot wordt er logeerzorg aangeboden op 4 locaties:
• Het Anbarg (Etten-Leur) - Avoord
• Buurstede (Oosterhout) - Mijzo
• Fendertshof (Fijnaart) - Surplus
• Aeneas (Breda) - Thebe
Een veilige en gezellige omgeving
Wethouder Lieke Schuitmaker bracht recent een bezoek aan de
locatie Buurstede in Oosterhout. Teammanager Irene Stikkers
van Mijzo vertelde daar meer over de logeerlocatie: “We nemen
van tevoren altijd contact op met de mantelzorger, zodat we
weten wat de thuissituatie is en welke ondersteuning er precies
nodig is. Naast de kamer die we aanbieden kunnen gasten tijdens hun bezoek ook gebruikmaken van de gezelligheid van de
koffiekamer,  gezamenlijk eten met andere gasten,  meedoen aan
het beweegaanbod en genieten van een heerlijke buitenruimte. Kortom, als mensen dat willen is er zowel rust als leven in
de brouwerij. We bieden een veilige omgeving waarbinnen zelfredzaamheid en contact wordt gestimuleerd en we begeleiden
mensen naar behoefte. Juist zodat de mantelzorger dat even
niet hoeft te doen.”

“Uit contact met een logeercliënt uit onze gemeente bleek ook
duidelijk dat het logeren goed bevallen was, in een mooie kamer met goede zorg en dat het zeker voor herhaling vatbaar
was. Daar zijn we erg blij mee en we hopen dan ook dat er
goed gebruik wordt gemaakt van dit aanbod!”, vult wethouder
Schuitmaker aan.
Logeerzorg voor ouderen met geheugen klachten en
dementie
De pilot richt zich op geplande logeerzorg voor ouderen met
geheugen klachten en dementie. Voor meer informatie hierover
kunt u terecht bij het Sociaal Loket van de gemeente Drimmelen, de huisarts, de casemanager dementie of de wijkverpleegkundige. Zij kennen de mogelijkheden en weten hoe de aanmeldprocedure verloopt. Logeerzorg kan betaald worden vanuit
de Wet maatschappelijke ondersteuning van de gemeente, of via
de Wet langdurige zorg bij een indicatie van het CIZ.
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GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Groot Groen Feest
Het Groot Groen Feest is een initiatief
voor en door inwoners van gemeente
Drimmelen. Een feest voor jong en oud,
voor een (nog) duurzamer en groener
leven. Waar u kennis kunt maken met allerlei mogelijkheden,
ideeën en initiatieven om zelf ook iets duurzaams en groens te
doen…. of juist te ontdekken welke goede gewoontes u al heeft.
Op de website www.grootgroenfeest.nl vindt u alle informatie
over het Groot Groen Feest
dat we op zaterdag 23 april
van 11.00 tot 16.00 uur met u
en alle duurzame organisaties,
verenigingen en bedrijven binnen de gemeente Drimmelen
willen vieren.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Koningsveld 23: Het bouwen van een overkapping.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Kwakerpad 1: Het kappen van 3 bomen.
Terheijden, Munnikenhof 15: Het plaatsen van 8 units voor tijdelijke arbeidsmigranten (april t/m juli 2022).
Geweigerde omgevingsvergunningen reguliere procedure:
Terheijden, Hoofdstraat 16: Kappen van 4 beukenbomen.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure:
Terheijden, Munnikenhof 15: Oprichten bedrijfspand groepsaccommodatie voor arbeidsmigranten (te weigeren), afwijken
regels bestemmingsplan voor huisvesten arbeidsmigranten in
nieuwe bedrijfspand (te weigeren), afwijken regels bestemmingsplan voor jaarrond huisvesten arbeidsmigranten in bestaande
huisvesting (te vergunnen), brandveilig gebruiken van nieuwe
bedrijfspand (te weigeren).
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tweede etappe van ‘s-Hertogenbosch naar Utrecht gaat en de
derde etappe een race is met de start en finish in Breda. Tijdens
deze derde etappe, op zondag 21 augustus, koersen de wielrenners door gemeente Drimmelen, meer specifiek door Made. Er
worden dan diverse side-events georganiseerd.Wilt u als ondernemer of inwoner een bijdrage leveren? Neem dan contact op
met jvanpul@drimmelen.nl.
Onbeperkte Vuelta
Van 29 juni tot en met
3 juli 2020 organiseert
Stichting Leef! voor de
eerste keer de Onbeperkte Vuelta Brabant.
Harry Bakker: “Op 30
juni is Wagenberg een
van de doorkomst- en
startplaatsen van de Onbeperkte Vuelta. Deze
tourtocht voor mensen
met een beperking sluit
aan bij inclusie, een belangrijke pijler van de
gemeente Drimmelen.
Ook voor supporters
vanuit zorginstellingen
en mensen die een klein
stukje willen meerollen, meebiken of willen assisteren zijn er
volop kansen. Doe mee dus!” Meer informatie over de Onbeperkte Vuelta vindt u op www.onbeperktevuelta.nl.
Vrijwilligers gezocht
Om de wielerrondes goed te laten verlopen is de hulp van vrijwilligers hard nodig. We hebben er voor de ZLM tour en La
Vuelta Holanda in Made minstens 40 nodig. Wilt u een groot
succes van de Wielerzomer in Drimmelen maken? Meld u dan
aan als vrijwilliger via jvanpul@drimmelen.nl.

DE WIELERZOMER VAN DRIMMELEN
Deze zomer komen er twee grote wielerrondes door de gemeente Drimmelen.
Op 12 juni is de gemeente het decor voor het vertrek van de
slotrit van de ZLM Tour. Op zondag 21 augustus doorkruist La
Vuelta onze gemeente. Via Oosterhout loopt een etappe van de
Ronde van Spanje dwars door Made. Wethouder Harry Bakker
is trots op de komst van de ZLM Tour naar zijn gemeente:
“Voor ons het begin van een mooie wielerzomer met een aantal
grote wielerrondes die Drimmelen passeren”.
ZLM Tour
De afsluitende etappe van de vijfdaagse sprinterskoers de ZLM
tour vindt plaats in West-Brabant, voor een groot deel over de
wegen waar later dit jaar ook de Ronde van Spanje gebruik van
maakt. In de ZLM Tour vormt de gemeente Drimmelen het decor voor het vertrek van de slotrit op zondag 12 juni met een
geneutraliseerde ronde over het parcours van de profronde van
Made. Dat profcriterium werd ruim 75 jaar lang verreden op
de maandag na Luik-Bastenaken-Luik en haalde net als de ZLM
Tour altijd enkele grote namen naar het wielerdorp.
La Vuelta Holanda
In augustus van dit jaar vinden de eerste etappes van de Ronde
van Spanje plaats in Nederland onder de naam La Vuelta Holanda. De ronde start met een ploegentijdrit in Utrecht, waarbij de
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