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Colofon
Rondom de Toren is een tweewekelijkse uitgave en wordt in
Terheijden en Wagenberg huis-aan-huis bezorgd.
Secretariaat
Hoevenseweg 18 4845 PD Wagenberg
		
076 - 593 1952
Extra exemplaren
Terheijden:
Bibliotheek Terheijden, ‘Toptiekske,
		
Jürgen en Carolien van Dongen
Wagenberg
Bakkerij Léon van Dongen, Plexat
Online bereikbaarheid
Website:
www.rondomdetoren.nl
Facebook:
facebook.com/rondomdetoren
Drukkerij
Drukkerij Boonen
Bezorgklachten liesbeth@rondomdetoren.nl of 076 - 593 2137
Volgende editie 1083
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 11-05-2022, 17.00 u
GEZONDHEID
Algemeen noodnummer		
112
Huisartsenpost Oosterhout
0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden)
0162 - 424 024
Pastorale zorg			
06 - 514 900 11
Bloedafname SHL Terheijden
Schepenhof Fysio
				Schepenhof 21 Terheijden
				maandag-woensdag-vrijdag,
			
8.00-10.00 uur, vrije inloop
Apotheek Terheijden		
076 - 593 4300
Service apotheek Wagenberg
Dorpsstraat 58a
				
na contact apotheek Made
				
ma. - vr. 8.45 - 10 u
Surplus Welzijn Terheijden		
Raadhuisstraat 2c
				www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk		
076 - 502 7788
Sociaal Raadslieden Werk		
076 - 502 7788
spreekuur		
alleen op afspraak
contact			srw.drimmelen@surplus.nl
Schuldhulpverlening		
076 - 502 7788
SWO				
0162 - 451 894
POLITIE
Algemeen nummer		
112
Politie Zeeland/West-Brabant
0900 - 8844
				www.politie.nl
Wijkagenten			
L. Brooimans & D. Sjardijn
GEMEENTE INFORMATIE
Park 1 Made T. 14 0162
				www.drimmelen.nl
WMO-loket			
ma. - vr. 9 - 12.30 u
				gemeente@drimmelen.nl
Milieustraat Terheijden		
076 - 593 4795
openingstijden		
ma. - vr. 13 - 16 u, za 10 - 15 u
Ophalen afval Terheijden groen: elke woensdag, grijs: 18/05
Wagenberg groen: elke vrijdag, grijs: 20/05
Ophalen oud papier		
14/05
Ophalen plastic
		
Terheijden 11/05
				Wagenberg 13/05
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden		
di. en vr.. 14.30 - 17 .00 u,
				
wo. 12.30 - 17.00 u
Woonvizier			
0162 - 679 800

GEFELICITEERD
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR
DRIMMELENSE VRIJWILLIGERS
Dinsdagochtend 26 april ontvingen maar
liefst twaalf vrijwilligers uit de gemeente Drimmelen een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Gert de Kok en
wethouders Jan-Willem Stoop en Harry
Bakker gingen die ochtend op pad om elf
lintjes uit te reiken. Het twaalfde lintje is
voor de heer M.A.J. van Oers uit Terheijden en werd overhandigd door Paul Depla, de burgemeester van Breda. Deze vrijwilligers mogen zich
sinds dinsdag lid noemen in de Orde van Oranje-Nassau.
In Wagenberg en Terheijden zijn onderscheiden:
De heer Roel Voogt uit Terheijden
De heer Voogt uit Terheijden
is o.a. actief in de voetballerij. In 1970 startte hij als trainer van diverse jeugdelftallen
bij Sportvereniging Voetbal
Terheijden (SVT), waar hij
een team naar de hoofdklasse bracht. Van 1990 tot 2005
werd hij leider van de pupillen bij SVT en sinds 2006 is
hij voorman van de parkcommissie bij deze voetbalclub.
Ook is hij vier jaar bestuurslid geweest. Behalve voor het
voetbal is de heer Voogt van
2004 tot 2008 en van 2020
tot 2021 actief geweest bij de Vijf Heiligen Parochie. In 2005
heeft hij voor de Heilige Antonius Abtkerk alle graven in kaart
gebracht voor de administratie van de begraafplaats. Tot slot is
de heer Voogt sinds 2006 vrijwilliger bij de Heemkundekring
De Vlasselt in Terheijden.
Mevrouw Elzeliek Damen - Driesen uit Terheijden
Gedurende 20 jaar, van 1987
tot 2007 is mevrouw Damen
- Driesen vrijwilliger geweest
bij de Maag Lever Darm Stichting waar ze de lokale collecte in Terheijden organiseerde.
Ze startte in 1987 ook als
collectant bij KWF Kankerbestrijding, dit deed ze tot
2018. Verder was mevrouw
Damen - Driesen collectant
bij de Nederlandse Hartstichting (van 1993 tot 2014), de
Nederlandse Brandwonden
Stichting (van 1993 tot 2017)
en Reuma Nederland (2007 2018). Sinds 1994 is ze vrijwilliger bij de KNV EHBO waar ze bij lokale evenementen actief is
als hulpverlener. Zij ontving hiervoor de dr. C.B.Tilanuspenning
van de landelijke bond. Daarnaast is mevrouw Damen - Driesen
vrijwilliger geweest bij basisschool Zonzeel, van 1995 tot 2010.
Ze verzorgde onder andere de jeugd-EHBO lessen. In 1995
startte ze als vrijwilliger bij zorgorganisatie ‘t Gruytveld Terheij-
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den (thans SOVAK). Ze hielp o.a. cliënten met een verstandelijke beperking bij het bijwonen van kerkdiensten en excursies.
Ze was hier actief tot 2017. Vanwege medische redenen is mevrouw Damen - Driesen momenteel minder actief.
De heer Johan van der Made uit Wagenberg
De heer Van der Made uit Wagenberg is 36 jaar betrokken
geweest bij Stichting Heemkundekring De Vlasselt in Terheijden. Hij was medeoprichter
en bestuurslid en fungeerde
als redacteur van 149 uitgaven.
Sinds 1985 is de heer Van der
Made amateur-geschiedschrijver en genealoog. Hij publiceert diverse werken op persoonlijke titel, waar lokale verenigingen en stichtingen gretig
gebruik van maken. Hij schrijft
ook historische artikelen voor
lokale media. Van 2009 tot
2016 gaf de heer Van der Made computerles tijdens zijn vrijwillige activiteiten bij Seniorenweb Plexat in Wagenberg. Sinds 2014
is hij vrijwilliger bij basisschool De Elsenhof in Wagenberg waar
hij de eindmusical van groep 8 filmt en de beelden monteert.
Ook is de heer Van der Made sinds 2019 vrijwilliger bij het Regionaal Archief Tilburg waar hij onder andere de fotocollecties
over Terheijden beschrijft en de bevolkingsregisters ontsluit. Hij
breidt zijn werkzaamheden nu uit naar andere gemeenten.
De heer Martien van Oers uit Terheijden (uitreiking in
Breda)
In de periode van 1978 tot
2022 is de heer Van Oers actief
vrijwilliger bij Muziekvereniging
Fidelis in Breda. Van 1978 tot
2011 was hij vicevoorzitter en
voorzitter (van 1986-1993). Hij
was o.a. verantwoordelijk voor
de externe vertegenwoordiging. Verder was hij initiatiefnemer van het verenigingsblad
‘Kruizen en Mollen’.
Van 2009 tot 2015 was de heer
Van Oers medeorganisator
van de tweejaarlijkse concertreeks ‘Feel the Music’ en van
2011 tot 2013 van het tweejaarlijkse Spanjaardsgatfestival.
Sinds 2011 is hij algemeen vrijwilliger van muziekvereniging Fidelis. De heer Van Oers ondersteunt diverse commissies en is
lid van de projectgroepen ‘muziekproject Haagse Beemden’ en
‘een blaasinstrument leren bespelen’. Verder is hij actief bij de
leerlingenopleiding en zet hij zich in voor de ledenwerving op
scholen. Hij ontwikkelt lesmateriaal en verzorgt voorlichting in
de klas. Ook maakt hij zich sterk voor de fondsenwerving, hij
is een echte verbinder. In 2022 was hij lid van de jubileumcommissie 150-jarig bestaan. Buiten zijn activiteiten bij muziekvereniging Fidelis is de heer Van Oers sinds 1972 medeoprichter,
bestuurslid, vicevoorzitter (1987-2011) en voorzitter (2011heden) van de Blaaskapel ‘De Fiepers’. Dit orkest verzorgt de
muzikale omlijsting van diverse evenementen in de Bredase wijk
Haagse Beemden waaronder de carnavalsviering. De uitreiking
vond plaats in Breda waar de heer Van Oers een lintje kreeg van
burgemeester Paul Depla.
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De heer Nico Vermeulen uit Terheijden
In de periode van 1994 tot
2003 was de heer Vermeulen
uit Terheijden vrijwilliger bij
het lokale nieuwsblad ‘Rondom de Toren’. Hij begon als lid
van de redactie en was vanaf
1997 eindredacteur. Hij was
daarnaast onder andere actief
in de fondsenwerving toen de
gemeentelijke subsidie wegviel
en initiatiefnemer van het reddingsplan om het huis-aan-huisblad te behouden. In 1995 startte
de heer Vermeulen als voorzitter (tot 2005) van het toneelgezelschap ‘Terheijdens Theater’ waar hij initiatiefnemer was van
het Sinterklaastoneel als onderdeel van de jaarlijkse intocht.
Verder was hij de drijvende kracht achter het jeugdtoneel. Hij
realiseerde uiteindelijk een jeugdafdeling met vijf
groepen in verschillende leeftijdscategorieën. Bovendien zette hij zich in voor de pr, ondersteunde
hij de repetities en organiseerde activiteiten. Van
2001 tot 2012 was de heer Vermeulen jeugdtrainer en coach bij voetbalvereniging S.V. Terheijden.
Daarna was hij van 2006 tot 2007 voorzitter van
de politieke partij ‘Groen Drimmelen’. Tot slot is
de heer Vermeulen sinds 2013 vrijwilliger bij de
Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terheijden. Hij
is organisator van concerten ten behoeve van de
fondsenwerving voor de instandhouding van het
monumentale kerkgebouw.

HERDENKING
4 MEI VIERING TERHEIJDEN
Het 4 mei comité Terheijden presenteert het volgende schema
voor de 4 mei viering 2022:
Plaats: Dorpsplein bij de Vrijheidsmuur. Scoutinggroep D’n Hartel is aanwezig voor assistentie.
19.00: Klokken luiden
19.10: Koraalmuziek Harmonie Terheijden
±19.15: Intrede Kloveniersgilde St. Antonius Abt
±19.20: Intermezzo R.K. Herenkoor
±19.30: Toespraak burgemeester G. de Kok namens de gemeente Drimmelen, afgevaardigde van de Kerken, afgevaardigde genodigden. Afgevaardigden worden ter plaatse ontvangen.
19.45: Leggen van bloemen
19.45: Tijdens bloemenhulde intermezzo Herenkoor
19.50: Vendelgroet Kloveniersgilde St. Antonius Abt
19.55: Blazen Last Post door Kees Verwijmeren
20.00: 2 minuten stilte
20.02: Het Wilhelmus en het Pools volkslied door Harmonie
Terheijden
Klokken luiden
Na de plechtigheid is er voor eenieder een kop thee of koffie
achter in de kerk.
Bij slecht weer wordt een beschutte ruimte bekendgemaakt.
Indien er wijzigingen optreden worden die ter plaatse bekendgemaakt.
U bent van harte welkom.
Namens het 4 mei comité Terheijden bedanken wij u voor uw
gewaardeerde aanwezigheid. Speciale dank aan scoutinggroep
D’n Hartel.
Joep van Bekhoven en Henk van der Maaten
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UITGAAN
TONEELVERENIGING WAGENBERG
SPEELT VOOR U HET FAMILIEDINER
Wij kunnen weer los en wat hebben wij er zin in: Op vrijdag
10 juni, zaterdag 11 juni en zaterdag 18 juni staan 3 spetterende voorstellingen gepland. Op dinsdagmiddag 14 juni
spelen wij voor KBO, dat is immers vaste prik. Aanvangstijden
zijn steeds om 20.00 uur.
Houd onze website (www.toneelwagenberg.nl) in de gaten voor
info over de prijs van een kaartje en wanneer de voorverkoop
begint. Mocht u reeds reserveringen willen doen, neem dan
contact op met 076 5933842 of stuur een e-mail naar info@
toneelwagenberg.nl.
De afgelopen jaren gooide corona steeds roet in het eten. Kunnen we wel repeteren, mogen we überhaupt ergens binnen om
te repeteren, repeteren met een mondkapje: hoe doe je dat en
blijf je verstaanbaar? Een toneelstuk zoeken wat bij ons past
maar ook gespeeld kan worden met beperkingen.
De repetitietijd was er ook niet eentje om heel vrolijk van te
worden, in quarantaine zitten is niet leuk als je zo graag een
hobby uitoefent.

Kortom een hele zoektocht maar we hebben het voor elkaar
gekregen, al zijn de uitvoeringen niet in maart zoals gebruikelijk,
maar in juni. Reden hiervan is dat maart omwille van de
onzekerheid rondom de covidmaatregelen niet haalbaar was,
zodat we gekozen hebben voor 2 weekenden in de zomer ofwel
half juni. Zoals u gewend bent spelen we wederom in dorpshuis
Plexat waar we per voorstelling zo’n 100 bezoekers kunnen
ontvangen.
Wij hopen dat u net zo veel zin heeft om weer te genieten van
een amusant blijspel. Want ook de spelers staan te trappelen
om eindelijk weer eens gezellige toneelavonden aan u als publiek
te gaan geven.
We hebben dit keer wederom een leuk stuk kunnen vinden waar
u zeker van zult genieten. De inhoud van het toneelstuk is heel
herkenbaar, we kennen immers allemaal wel spanningen in een
familie. Karakters die botsen en lijmpogingen die ondernomen
worden. Maar liegen en bedriegen en een poging om elkaar om
zeep te helpen voert wel erg ver. Het brengt de nodige hilariteit
met zich mee en daar is het onze vereniging om te doen.
Als u nu na de lange beperkingen van de covidperiode denkt:
“Ik zou wel eens weer wat willen gaan doen en deel willen
uitmaken van een toneelvereniging” en heb je interesse voor
amateur toneel? Neem dan contact met ons op of kom eens
kijken tijdens een repetitie.
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Je bent van harte welkom want wij kunnen nog steeds nieuwe
leden gebruiken. Je wordt altijd heel goed opgenomen binnen
de club en je zult merken dat er een zeer goede sfeer hangt.
Heb je vragen of wil je eens komen kennismaken, stuur dan een
email naar info@toneelwagenberg.nl.

KIJK WAT JIJ WIL EN KAN DOEN
Kom naar het Vrijwilligersevent 2022!

Op vrijdag 13 mei 2022 organiseert het Vrijwilligers Informatiepunt van SWO Drimmelen samen met vrijwilligersorganisaties voor de 7de keer het Vrijwilligersevent.
Dit jaar opent SOVAK in Terheijden van 14.30 tot 17.00 uur
hiervoor haar deuren (AC Gruijtplein, Koningsveld 1).
Dit event staat in het teken van oriënteren op de mogelijkheden van vrijwilligerswerk in de gemeente Drimmelen. Ben jij al
vrijwilliger? Ook dan ben je van harte welkom om anderen te
ontmoeten en te inspireren.
Wat je allemaal kunt verwachten:
- Een markt waar organisaties
zich presenteren. Van Surplus
tot Goeie Kost, van Repair
Café tot Omroep Drimmelen,
van Zonnebloem tot Zomervermaak en nog veel meer organisaties.
- Leuke activiteiten, zoals het oefenen met een autocue en het
opnemen van een TV-presentatie.
- Workshop Autisme Belevingscircuit (start om 15.30 uur).
Deze workshop laat je autisme ervaren en beleven. Het verdiept jouw inzicht en kennis over autisme en maakt je bewust
hoe het is om autisme te hebben. Voor deze workshop graag
vooraf aanmelden door een mail te sturen naar vip@
swodrimmelen.nl.
- Interactieve stands zoals ‘Beleef het mee met De BeleefTV’
van de Wijngaerd, Sjoelen bij SOVAK en nog veel meer.
- Hapjes van Goeie Kost en Vluchtelingenwerk.
- Samen is leuker! Daarom start er elk half uur een rondleiding.
Loop samen met een gastvrouw de kraampjes langs en stel alle
vragen.
- Iedereen ontvangt een leuke attentie.
Het event zal worden geopend door Lieke Schuitmaker, wethouder van de gemeente Drimmelen.
Kortom: een leuke middag om te kijken wat jij wil en kan doen
voor een ander!
Je bent welkom tussen 14.30 en 17.00 uur. Vooraf aanmelden
is niet nodig.

OPEN ROAD SESSIONS PRESENTEERT
LYNNE HANSON & THE GOOD INTENTIONS
Op donderdag 12 mei 2022 ontvangen
wij in het Witte Kerkje in Terheijden Lynne
Hanson & The Good Intentions. Twee jaar
geleden was zij al voor haar optreden in
Nederland, echter werd haar optreden
geannuleerd door het ingaan van de
coronamaatregelen. Nu, twee jaar later,
staat ze met haar nieuwe cd eindelijk op het
podium bij Open Road Sessions.
Lynne Hanson
Lynne Hanson is een uit Ottawa (Canada) afkomstige singer-
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songwriter. Eerder trad ze op als solo-act, maar de laatste
jaren trekt ze met haar eigen band The Good Intentions (Blair
Hogan-gitaar en zang en MJ Dandeneau-bas en zang) langs podia
in Canada, de USA en Europa. Haar songs is waar het om draait,
en die werden ooit omschreven als ‘je favoriete spijkerbroek,
goed afgedragen met hier en daar een scheurtje’. Haar muziek is
“Too tough for folk and too blues influenced for country”.
Haar geluid, een mix van roots en country, wordt vergeleken met
dat van Lucinda Williams en Gillian Welch. Haar nieuwe album
“Ice Cream In November” is net uit en is haar negende soloplaat.
Haar nieuwe album: “It’s a glorious mash-up of Americana, folk
and the occasional indie production song structure and sounds.
There is a strong array of vibes on the album providing a little
something for everyone and every mood.”

Als Lynne Hanson niet op pad is met haar band The Good
Intentions, solo optreedt of in de studio zit, heeft ze ook nog
tijd om deel uit te maken van The Lynnes. Met mede-Canadees
en bijna-naamgenoot Lynn Miles heeft dit duo met Heartbreak
Song for the Radio de nodige prijzen in de wacht weten te
slepen. Lynne ontving voor haar werk een aantal prestigieuze
Canadese muziekonderscheidingen zoals de Canadian Folk
Music Award in 2018.
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 20.00 uur.

SAVE THE DAY

Vrijwilligersactiviteit Vijf Heiligen Parochie

Wat: Fietstocht langs onze kerken en
kapellen.
Wanneer: 2e Pinksterdag 6 juni 2022
om 13.30 uur.
Waar: Start bij kerkgebouwen in onze
Vijf Heiligen Parochie.
Reserveer deze datum alvast in uw agenda, houd de nieuwsbrief in de gaten voor de definitieve uitnodiging voor deze activiteit.

CONCERT STRIJKORKEST ARCHI AMICI
in Witte Kerkje
Op zondag 15 mei om 15.00 uur
treedt het orkest o.l.v. dirigent Carlo
Nabbe op met hun voorjaarsconcert
met de titel Perles du Printemps.
Het is een snoer van pareltjes geworden. Het programma bestaat uit veelal korte stukken of delen
van een groter geheel. Van de Canon van Pachelbel uit 1680 tot

aan de Zweedse volksdans Hambo om Bakfoten in een dwarse
versie van Svend Asmussen uit 2015. Een periode van royaal
twee eeuwen.
Niet alleen een grote afwisseling in componisten en stijlen, maar
ook een grote variatie in stemmingen. Melancholische, serieuze,
romantische, maar ook uiterst vitale muziek zoals een divertimento van Mozart. Namen als Pachelbel, Vivaldi, Bach, Mozart,
Von Paradis, Schumann, Janáček, Holst en Asmussen staan op
het programma.
Naast deze grote afwisseling in muziek biedt het programma
ook ruimte aan Carlo Nabbe
als vioolsolist in het tweede
deel van Bach’s concert voor
viool in a-klein en de Sicilienne
van Maria Theresia von Paradis.
Een bijzondere bijdrage levert
Julie Fraiture die het Cum Dederit uit de cantate Nisi Dominus van Vivaldi zal zingen met
begeleiding van de strijkers van
Archi Amici.
Kunt u zondag niet, dan is er
de mogelijkheid om op zaterdagavond 14 mei om 20.00 uur
het concert bij te wonen in de
Waalse kerk te Breda.
Voor informatie over het orkest en kaartverkoop kijkt u op
www.archiamici.nl. Informatie over activiteiten in het Witte
Kerkje vindt u op www.wittekerkjeterheijden.nl.

COWBOY BILLIE BOEM IN MEZZ
Op 8 mei 2022 viert de bekendste Cowboy van Nederland zijn verjaardag in Mezz
Breda met de vrolijke interactieve show ‘Cowboy Billie
Boem Is Jarig’ met veel bekende liedjes uit meer dan twintig jaar Cowboy Billie Boem.
Alle kinderen en hun ouders
en grootouders zijn welkom
om dit feest mee te maken.
Aanvang van de voorstelling is
15.30 uur. Meer info, o.a. over
de entreeprijs, is te vinden op
www.mezz.nl.

ONTHULLING MARIABEELD WAGENBERG
Beste leden en bewoners van Wagenberg,
Op 14 februari 2020 ontvingen we van oplettende buurtbewoners het bericht dat het Mariabeeld verdwenen was. Binnen enkele uren was dit trieste nieuws bekend bij de media onder de
kop ‘Mariabeeld Wagenberg uit kapel gestolen, ‘te triest voor
woorden’.
Maar gelukkig werd na een zoektocht van ruim een jaar op 22
juni 2021 het beeld teruggevonden in de Piushaven te Tilburg.
Ook dit stond uitgebreid in de media met als kop ‘Drenkeling
van de Piushaven werd gestolen uit kapelletje in Wagenberg:
‘Ik weet zeker dat dit ons verdwenen beeld is’.
Wederom enkele maanden later, 6 oktober 2021, is het gelukt
met hulp van beeldhouwer Wim Geers om het beeld volledig
te herstellen. Ook dit nieuws werd al snel bekend bij de media

8

jaargang 45 nummer 1082

onder de kop ‘Terug naar Wagenberg:
met nieuw hoofd komt lijdensweg
van mysterieuze Mariaverdwijning ten
einde’.
Sinds 2 april 2022 is Maria terug op
haar vaste plek en wij als buurtvereniging willen dit niet zomaar laten
passeren. Daarom is er een officiële
onthulling. Deze vindt plaats op zondag 8 mei om 15.00 uur. Locatie
Mariakapel in Wagenberg. Pastoor Bronswijk zal het beeld zegenen
en de Harmonie zorgt voor muzikale begeleiding. Beeldhouwer
Wim Geers zal hierbij ook aanwezig zijn.
Na de onthulling en zegening is er een loterij; de opbrengst
hiervan gaat naar een goed doel.
Buurtvereniging De Straat

EN TOEN GEBEURDE...
BERGEN EN DUINEN (1)
Duizenden jaren geleden waren het westen en het noorden van
Nederland er nog niet. In de destijds nog bredere Noordzee
ontstonden er langs de kusten ondiepe stroken grond die van
lieverlee boven water kwamen te liggen. Die werden langer,
mede door de afzetting van grof zand uit de rivieren, en in droge
perioden vormden zich daarop rijen duinen van stuifzand.
In en langs de toen nog veel bredere rivieren gebeurde hetzelfde. Daar ontstonden stroken grond waarop ook stuifzand bleef
liggen en die werden van lieverlee hoger en breder. In de Baronie
lagen er hillen langs de Mark, dat zijn daar opgeslibde gronden.
De Mark was in de middeleeuwen heel breed en de oevers
werden geleidelijk aan opgehoogd door slib en werden dan
hil of riethil genoemd.
Langs de Maas is, in een ver verleden, een langgerekte zandrug
globaal ontstaan vanaf Geertruidenberg, over Made, Stuivezand, Helkant en Wagenberg.
Zo’n strook met zandruggen
lag ook langs de Mark vanuit Breda over de Hartel, door de Bergen, in Terheijden en over de Schuivenoord naar Zevenbergen.
Op die zandruggen in onze omgeving kwam lieverlee bewoning.
Daar zijn gehuchten en dorpjes ontstaan en ook enkele steden.
Plaatsnamen die hiernaar verwijzen zijn o.a. Geertruidenberg
(ook wel D’n Berg genoemd), Zevenbergen, Steenbergen en
Bergen op Zoom. Het element berg en ook donk in de plaatsnamen verklaart de ligging op de hogere plekken. Dus Rijsbergen, Zwartenberg, Hokkenberg, Hazeldonk, Wagenberg, Stuivezand en Raamsdonk hebben daar hun ligging en hun naam aan te
danken. De Teteringse bossen liggen op de Meerberg en zonder
de aanwezige bomen zou het daar een golvend zandgebied zijn.
Bij Stuivezand-Made lag ‘dʼn Duin’ zoals in de volksmond werd
gezegd, en is een naam die nu de basisschool draagt. Op topografische kaarten werd dat ‘Hoogerheide’ genoemd. Aansluitend daarop lagen de ‘Houtse Duine’, die op een landkaart uit
1739 met deze naam zijn getekend. De Houtse Akkers liggen
nog altijd zichtbaar hoger. En midden in Den Hout ligt de Houtse Heuvel. Daar begint het hogere deel van onze provincie.
De Linies van Munnikenhof en van Den Hout zijn in 1701 aangelegd dwars over smalle zandruggen tussen de lage polders.
Op het Munnikenhof zit het witte zand nog vrij ondiep, zoals in
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2013 nog te zien was bij het opnieuw uitgraven van een sloot.
Over die zandruggen kon de mens zich verplaatsen en daarop
ontwikkelden zich bochtige wegen met aanvankelijk hier en daar
tussen die heuvels nog natte doorloopbare plekken, die voorden werden genoemd.
In de doorgaande wegen in onze dorpen liggen nog veel oude
bochten. De rechte delen in de straten wijzen op aangelegde
dijkjes, die we zien in de Hoofdstraat (2x), de Markstraat en
in de Dorpsstraat. De weg vanaf de molen tot aan Wagenberg
was oorspronkelijk een nagenoeg rechte dijk en bestaat al sinds
1390. De oude benaming van deze dijkweg was ‘Zeedijck’. Als
gevolg van dijkdoorbraken zijn de welen ontstaan.
In Terheijden lagen de Bergen en ’t Zand tot bij de rotonde.

De Antonius Abtkerk dateert van het jaar 1401 en staat op de
rand van een zandrug waarop ook de Schans ligt. Een oude naam
voor dit deel van Terheijden, waarop het dorp Heyden is ontstaan, was ‘Achtermerct’.
Johan van der Made

OPROEPEN
GEZOCHT: COLLECTANTEN VOOR DE
MS COLLECTEWEEK!

Steun de strijd tegen de meest invaliderende ziekte
onder jonge mensen
Multiple Sclerose (MS) is een progressieve
ziekte van het zenuwstelsel en de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. De
oorzaak is nog steeds niet bekend en er is
nog geen genezing mogelijk. De droom van het Nationaal MS
Fonds is een toekomst zonder MS. Daarom zijn wij op zoek
naar collectanten die in de week van 27 juni tot en met 2
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juli langs de deuren willen gaan om geld in te zamelen. Maar er
zijn meer manieren om geld op te halen: collecteren met je mobiele telefoon door een betaalverzoek met vrienden en familie
delen bijvoorbeeld. Helpt u ons mee?
Er zijn in Nederland meer dan 25.000 mensen met MS. Vooral
jonge mensen tussen de 20 en 40 jaar worden door deze ziekte
getroffen. Zij zijn in de bloei van hun leven en gaan een onzekere toekomst tegemoet.
MS
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. De laag om de
zenuwen (myeline) wordt door het eigen afweersysteem aangevallen en beschadigd. De zenuwen komen bloot te liggen,
waardoor ze signalen van en naar de hersenen minder goed
of zelfs helemaal niet meer doorgeven. Mensen met MS kunnen hierdoor plotseling verlammingsverschijnselen of uitval van
lichaamsfuncties krijgen. Er ontstaan allerlei klachten, bijvoorbeeld bij het zien, lopen of praten.
Word collectant
Met de opbrengst van de collecte maakt het Nationaal MS
Fonds onder andere wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar de oorzaak van en de
oplossing voor MS. Ook zetten
we ons in voor het continu verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS en hun
zorg. Kijk voor meer informatie hierover op onze website
www.nationaalmsfonds.nl.
Door voor ons te collecteren, kunt u hieraan bijdragen. U bepaalt zelf hoe en hoe lang u collecteert. Voor iedereen is er een
passende manier van collecteren. Dat kan met een collectebus
langs de deuren in uw buurt. Maar ook thuis op de bank met uw
mobiele telefoon kunt u via een betaalverzoek geld ophalen bij
vrienden en familie.
Hoe werkt het?
Wilt u zich aanmelden als collectant in de MS Collecteweek
van 27 juni tot en met 2 juli of wilt u meer informatie? Kijk
dan op www.nationaalmsfonds.nl/collecteren. Nu al in actie komen kan natuurlijk ook. Maak dan een digitale collectebus aan
op www.digicollect.nationaalmsfonds.nl. Zo kunt u het hele jaar
door collecteren!

WEEK VAN DE JONGE MANTELZORGER
Ben jij tussen de 6 en 23
jaar? Ben jij thuis vaak de
helpende held? Dan verdien
jij het om in het zonnetje gezet te worden!
Doe op 8 juni gratis mee
met een middag vol leuke
activiteiten en ontmoeting
bij Polderevents voor jonge mantelzorgers uit de gemeente
Drimmelen.
Datum: 8 juni 2022, tijd:
16.00 uur - 18.30 uur (incl.
eten), locatie: Polderevents
Wagenberg.
Aanmelden is nodig en kan
tot 31 mei via 0162 451894 of info@swodrimmelen.nl.

10
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VAN ALLES WAT
WORKSHOP ‘TEKEN JE MEE?’

Ben jij vrijwilliger in de gemeente Drimmelen en wil je
graag iets nieuws leren? Dan is deze GRATIS workshop
misschien iets voor jou!
“Een beeld zegt meer dan 1000 woorden”. Het maakt dingen
snel helder en het helpt je de essentie te onthouden. Zeker
voor mensen met een beperking is visualiseren een mooi hulpmiddel, omdat zij vaak meer moeite hebben om dingen te begrijpen en te onthouden.
Tijdens deze workshop leer je
hoe tekenen je kan helpen tijdens een gesprek.
Je hoeft niet goed te kunnen
tekenen om deel te nemen aan
de workshop. Eenvoudige tekeningen zijn goed genoeg. Het
gaat er tenslotte om dat je elkaar begrijpt.
Na afloop heb je een hoofd vol ideeën en een gereedschapskist
vol tekenvaardigheden die jij de volgende dag meteen kan inzetten tijdens gesprekken!
Voor wie: Doe je vrijwilligerswerk waarbij je regelmatig contact hebt met mensen? Dan is de kans groot dat je soms te
maken hebt met mensen met een beperking. Deze beperking is
niet altijd direct zichtbaar. Hoe stem je jouw communicatie en
aanpak zo goed mogelijk op hen af? En hoe zorg je dat je elkaar
begrijpt?
Datum: Donderdag 12 mei, van 9.00 tot 12.00 uur.
Locatie: SWO Drimmelen, Het Vierendeel 6, 4921 LC Made.
Kosten: De workshop is GRATIS voor vrijwilligers uit de gemeente Drimmelen.
Door wie: De workshop wordt gegeven door een trainer van
MEE West-Brabant.
Aanmelden: Je kunt je aanmelden voor deze workshop via de
link op onze website swodrimmelen.nl/teken-je-mee.

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.
Koningsdag 2022
Eindelijk
mocht
het
weer!
Koningsdag werd
uitbundig gevierd in onze
gemeente. Natuurlijk
met
de versierde
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fietsen, vrijmarkten, veel kinderen en allerlei andere (spel)activiteiten. Veel vrijwilligers van Omroep Drimmelen zijn op pad
geweest om beelden te maken in Wagenberg, Hooge Zwaluwe,
Lage Zwaluwe, Drimmelen, Terheijden en Made.
Groot Groen Feest
Op 23 april vond in Made het
Groot Groen Feest plaats. De bezoekers werden verrast door alle
prachtige initiatieven die onze gemeente rijk is op het gebied van
duurzaamheid! Duurzaamheid is
zo veel meer dan zonnepanelen en elektrisch rijden! Op het
Groot Groen Feest kon je ervaren welke andere leuke mogelijkheden er zijn om ook iets duurzaams en groens te doen. U
ziet een verslag van dit evenement. Groot Groen Feest was een
initiatief van Duurzaam Drimmelen en werd georganiseerd voor
en door inwoners van gemeente Drimmelen.
Dorpsgericht Werken – Vrijwilligersevent
Deze week ziet u een extra uitzending van onze rubriek Dorpsgericht werken. Coördinator Lilian
Lambrechts heeft in deze aflevering
een gesprek met Mirande Wouters
van het Vrijwilligers Informatiepunt
en Petra Roemer van SOVAK over het vrijwilligersevent, dat op
vrijdag 13 mei gehouden wordt bij SOVAK in Terheijden.
Installeren scouting D’n Hartel Terheijden
Op 23 april werden er bij Scouting
D’n Hartel in Terheijden nieuwe
scouts (leden van 11 tot 15 jaar),
bevers (leden van 5 tot 7 jaar) en
welpen (leden van 7 tot 11 jaar)
geïnstalleerd. Per groep zeggen de
te installeren leden samen hun wet op en daarna per lid, de belofte. Wij waren erbij en maakten voor u een verslag.
Het verhaal van Steven; Op weg naar een gelijkwaardige samenleving
De gemeente Drimmelen wil dat
iedereen die dat wil, op een gelijkwaardige manier mee kan doen aan
de Drimmelense samenleving. De gemeente probeert daarom in onze gemeente meer begrip te laten ontstaan
voor mensen met een zichtbare of onzichtbare beperking. Daarvoor werd aan Omroep Drimmelen gevraagd om individuele
filmpjes te maken van mensen met een beperking en hoopt dat
er op deze manier in zijn algemeenheid veel meer begrip ontstaat. In deze aflevering ziet en hoort u het verhaal van Steven.
Over smaak valt………..
Het muziekprogramma waarin inwoners van onze gemeente vertellen over
hun favoriete muziek. De presentatie
wordt gedaan door Johan Marijnissen.
Tijdens de uitzending worden ook muziekfragmenten getoond. In deze uitzending zijn we te gast bij Jan van Etten.
Muziek in de regio- Olga Vocal Ensemble
In onze serie ‘Muziek in de regio’ ziet en hoort u deze keer het
Olga Vocal Ensemble. Zij verzorgden
op 20 februari een geweldig concert
in het Witte Kerkje in Terheijden. Dit
keer hoort u het nummer ‘Smoke gets
in your eyes’ van J. Kernt en O. Harbach
in een bewerking van A. Lienaerts.
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VAN HET WMO-PLATFORM
Nieuws uit het overleg

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert
het college van burgemeester en wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In de maand april kwamen
o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
Jeugdhulpverlening
Voor een goede jeugdhulpverlening is het noodzakelijk om meer
samen te werken in de regio. De gemeenten Breda, Oosterhout, Altena, Geertruidenberg en Drimmelen hebben daarom
een regiovisie opgesteld. De jeugdzorg moet betaalbaar zijn en
blijven. Regionale samenwerking is daarbij nodig voor het organiseren van de specialistische jeugdhulp. De opgestelde regiovisie geeft richting aan inkoop en uitvoering
van de regionale opdracht. Er is overleg
geweest tussen de adviesraden van de
genoemde gemeenten over deze visie.
De adviesraden vragen zich af of op de
korte geplande termijn de nieuwe vorm en de nieuwe vorm van
inkoop in te voeren zijn.
Participatie(= deelname)
Participatie betekent het betrekken van inwoners en belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van
gemeentelijk beleid. Gemeentelijke adviesraden krijgen binnenkort te maken met een zgn. participatieverordening. Dit verplicht gemeentes om een inspraakverordening op te stellen.
Het is bedoeld om inwoners te stimuleren om mee te denken,
mee te doen en zaken op te pakken. Het Wmo-Platform heeft
dan ook met alle politieke partijen gesproken over een brede
adviesraad sociaal domein voor Drimmelen zoals die bv. ook in
Oosterhout, Altena en Geertruidenberg al bestaat.
Digitalisering
Met ‘digitalisering’ worden de veranderingen bedoeld die gebeuren in de maatschappij en de economie als gevolg van de
invloed van informatie- en communicatietechnologie (‘ICT’). Op
vele terreinen zullen inwoners hier mee te maken krijgen. Denk
aan gezondheid, aan zorg, aan energietransitie e.d. We zien in
verschillende gemeenten dat een speciale wethouder verantwoordelijk is voor dit proces. Als Wmo-Platform lijkt ons dat
een goede zaak.
Laaggeletterdheid
In het kader van het project “Iedereen doet mee” (inclusie) is het belangrijk aandacht te blijven besteden aan laaggeletterdheid. We moeten dan niet alleen denken aan Nederlandse mensen maar ook aan mensen uit andere landen
die hier wonen. In overleg met bv. de werkmakelaars, bedrijven en anderen gaan we opnieuw inventariseren welke mogelijkheden er zijn om met die mensen in contact te komen.
Politieke partijen
Het Platform heeft met alle partijen een gesprek gehad over
hun programma en de belangrijke thema’s van het Platform. Er
is een eindverslag gemaakt van die gesprekken en dat is aan alle
partijen ter informatie toegezonden.
Vragen of opmerkingen over deze informatie?
*email: jcabroos@planet.nl *tel.: 06 51055721 *website:
www.wmoplatformdrimmelen.nl

VOORZITTER IN DE PRIJZEN
Fotogroep Perspectief

Na een “verplichte” pauze als gevolg van de beperkingen vanwege corona zijn nu gelukkig alle activiteiten bij Fotogroep
Perspectief weer op gang gekomen. De clubavonden zijn weer
gestart en de leden komen weer fysiek bij elkaar in onze nieuwe
thuisbasis ‘De Ruif’ in Wagenberg. In principe komen we weer
elke 14 dagen bij elkaar om foto’s van elkaar te beoordelen of
voor andere activiteiten, zoals lezingen door gastsprekers en
werkavonden.

Fotograaf: Kees van Gageldonk

De eerste clubavond van dit jaar werden de leden in de gelegenheid gesteld foto’s in de categorie “Vrij Werk” in te leveren; de
beste foto kreeg het predicaat “Foto van de Maand”. Dit keer
werd een foto van voorzitter Kees van Gageldonk gekozen als
winnaar. Een warm beeld van de ondergaande zon, gefotografeerd vanaf het strand bij Zoutelande in Zeeland. De originele
foto is te bewonderen in Het Vierendeel in Made.
Fotogroep Perspectief bestaat op dit moment uit een groep
van 15 actieve leden. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Natuurlijk begrijpen we dat je zo’n beslissing niet zomaar neemt,
daarom krijgt ieder aspirant lid de gelegenheid drie keer, geheel
vrijblijvend, “proef” te draaien om pas daarna te beslissen of hij/
zij wil doorgaan. Wilt u nadere informatie en/of uzelf aanmelden
om vrijblijvend te komen kijken, stuur dan een mailbericht naar
secretaris@fotogroepperspectief.nl of neem contact op met de
voorzitter: 06 15392249.

TERUGBLIK
EHBO-VERENIGING TERHEIJDEN
Velen van jullie zullen de mensen op de foto wel herkennen. Het
zijn EHBO’ers in hart en nieren en zij zetten zich al jaren actief in om binnen Terheijden te ondersteunen op evenementen.
Voor een aantal leden gold dat zij dit jaar 25, 40 of 50 jaar hun
EHBO-diploma bezitten. Van links naar rechts: Jacob Valk (40
jaar), Rina Engelen (40 jaar), Anneke Damen (25 jaar), Francien
Schortinghuis (50 jaar) en René Francken, secretaris (25 jaar).
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Christ Geppaart staat niet op de foto, maar beschikt ook al 25
jaar over een EHBO-diploma.
Afgelopen jaar bestond onze vereniging precies 50 jaar. Een enorme mijlpaal die we niet zomaar voorbij laten gaan. Aangezien we
in de samenleving van Terheijden actief zijn, zeker bij evenementen, willen we een gratis EHBO-cursus gaan organiseren. Ben
je minimaal 18 jaar en had je altijd al een EHBO-cursus willen
volgen, maar ontbrak het je eerder aan tijd? Geen probleem.
Iedereen vanaf 18 jaar die het diploma wil behalen, kan zich aanmelden. Let op: Er geldt wel een maximum aantal deelnemers
van 24. Wees er dus snel bij! De cursus zal bestaan uit maximaal
10 avonden (waarschijnlijk een maandag of donderdag), waarop
we met name de vaardigheden gaan oefenen.
De theorie leer je thuis. We stomen je klaar
voor het officiële examen van Het Oranje
Kruis en we begeleiden je intensief. Na het
behalen van je diploma word je in ieder geval
één jaar lid van onze vereniging. Ben je geïnteresseerd? Laat het ons weten door een
mail te sturen aan info@ehboterheijden.nl.
De cursus start in september 2022 en je ontvangt tijdig een
overzicht van de lesavonden. We zien je graag bij de cursus!

HARAGEI TERHEIJDEN KENT DRIE
NIEUWE ZWARTE BANDDRAGERS

Tim van Oosterhout, Anouk van Geel en Semena
Trimbach verdienen 1e dan judo
Ruim een jaar training is er aan voorafgegaan en toen was het zover: 23 april 2022
gaat de geschiedenisboeken in als de dag
dat Tim, Semena en Anouk de felbegeerde zwarte band judo hebben behaald.
Het JBN-examen vond plaats in Oud-Beijerland. Worpen,
grondtechnieken en kata werden gedemonstreerd aan de jury
van judo grootmeesters. Er was na ieder examen geen enkele
ruimte voor discussie of twijfel: dit waren top-examens!
Semena en Tim hadden dankzij wedstrijdprestaties vrijstelling
gekregen voor de kata, Anouk had er echter voor gekozen dit
onderdeel wél te doen.
Door omstandigheden heeft ze enkele weken terug van judomaatje moeten wisselen, maar door even een paar weken extra
hard te trainen, samen met Tim, was dit probleempje snel opgelost.

Tim was valmaat voor Anouk en Semena èn deed zelf examen.
Daarmee kroonde hij zichzelf voor onze club als held van de
dag. Team Haragei is trots op jullie!
Ben jij de zwarte banddrager van de toekomst? Aanmelden voor
een proefles kan via www.teamharagei.nl.
Een compilatie van het examen is te vinden op de Facebookpagina van Team Haragei.

WAGENBERG KONINGSDAG TERHEIJDEN
Rondom de Toren 2022
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Bedankt voor de mooie foto’s Gerard van Vugt en Anita Voermans! Ook op pagina 20 staan er nog een paar.
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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 7 mei 19.00 uur: Eucharistieviering (extra collecte
Childrenshome). Voorganger: pastoor R. van Bronswijk. Zang:
dhr. H. Vergouwen. Organist: dhr. J. Horbach.
Zaterdag 14 mei 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger:
pastoor R. van Bronswijk. Koor: Drie koren o.l.v. dhr. H. Vergouwen. Orgel: dhr. J. Horbach.
Zondag 15 mei 9.30 uur en 11.30 uur: Eucharistievieringen.
Eerste heilige communie (extra collecte) in de H. Gummaruskerk te Wagenberg. Deze vieringen zijn voor alle communicanten van onze Vijf Heiligen Parochie. Zang en muziek: Ramona
en Monique.
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.

GEMEENTE
DRIMMELEN WIL FIETSEN (NOG)
AANTREKKELIJKER MAKEN
In de gemeente Drimmelen is de fiets een
belangrijk vervoersmiddel. Of het nu recreatief is, of om naar werk, school, verenigingen,
winkels, familie of vrienden te gaan. Daarom
investeert Drimmelen de komende tijd extra
in een aantal belangrijke fietsroutes.
Compleet en veilig fietsnetwerk
Vorig jaar deed de gemeente Drimmelen onderzoek naar ver-
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schillende fietsroutes in de gemeente en wat daarvoor nog belangrijke wensen en aandachtspunten zijn. Door middel van een
enquête konden de inwoners meedoen aan dit onderzoek. Zij
konden daarbij aangeven welke fietsroutes zij veel gebruiken en
welke daarvan extra aandacht verdienen.Wethouder Jan-Willem
Stoop vertelt daarover: “We willen een compleet en veilig fietsnetwerk dat onze dorpen aan elkaar verbindt en waarmee onze
inwoners belangrijke voorzieningen zoals scholen en sportclubs
goed kunnen bereiken. Fietsen heeft grote voordelen boven
het gebruik van de auto en dit draagt eraan bij om de fiets als
vervoersmiddel in onze gemeente ook nóg aantrekkelijker te
maken. In onze blauwgroene gemeente vinden we het daarom
zo belangrijk om in onze fietsinfrastructuur te investeren.”

In beeld gebracht
Tijdens het onderzoek zijn de belangrijkste fietsroutes in onze
gemeente in beeld gebracht en onderverdeeld in recreatieve
routes en in ‘utilitaire routes’: routes langs of naar voorzieningen
die de inwoners vaak gebruiken, bijvoorbeeld om naar school te
gaan. Daarna zijn die routes beoordeeld op kenmerken, om te
bekijken of ze voldoen aan de criteria die daarvoor gelden. Bij
de Kadernota vraagt het college aan de gemeenteraad uitvoeringsbudget om in 2023 te mogen investeren in de routes die in
het onderzoek het slechtst scoorden, maar met relatief goedkope ingrepen zijn te verbeteren. Het gaat hierbij om:
• Helkantsedijk, bij het gedeelte in klinkers: het aanbrengen van
fietsstroken.
• Godfried Schalckenstraat: suggestiestroken omvormen tot
fietsstroken.
• Zuideindsestraat: suggestiestroken omvormen tot fietsstroken.
• Fietsoversteek Bredaseweg: d.m.v. participatie kiezen voor
een andere inrichting.
Wethouder Jan-Willem Stoop zegt over dat laatste punt: “We
gaan de situatie bij de fietsoversteek van de Bredaseweg in Terheijden opnieuw bekijken. We hebben hiervoor al advies opgevraagd van de Fietsersbond en willen daar nog met de inwoners
over in gesprek, om te kijken naar de beste oplossing voor die
locatie.”
De gemeente heeft nog meer maatregelen in het vizier, maar die
worden meegenomen in de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer in 2023. Dit zodat de gemeenteraad
de verschillende verkeerswensen tegen elkaar kan afwegen.
Wensen voor nieuwe fietspaden
De deelnemers aan het onderzoek konden ook aangeven waar
ze nog een goed fietspad missen. De belangrijkste twee routes
die daar uit naar voren kwamen zijn de aansluiting van het Beverpad aan de kant van Lage Zwaluwe, en een route parallel aan
de N285 van Wagenberg naar Breda. Voor het Beverpad lopen
de voorbereidingen momenteel al. De route langs de N285 naar
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Breda is daarnaast als wens opgenomen in onze Omgevingsvisie
en als wens gedeeld met de provincie en de Regio West-Brabant. Om ook de snelste route naar Oosterhout te verbeteren
worden de fietspaden rondom de Brieltjenspolder ook meegenomen in de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Verkeer
en Vervoer. Het verbeteren van de fietsroutes richting Breda en
Oosterhout is tevens onderwerp van gesprek in regionaal verband, op de Gebiedstafel Internationale Knoop Breda. In deze
gebiedstafel werken de gemeenten Breda, Oosterhout, Etten
Leur, Moerdijk en Drimmelen samen om het gebied rond Breda
bereikbaar te houden, nu en in de toekomst.

OPROEP: DENK MEE OVER DE BESTE
NIEUWE BURGEMEESTER
De gemeente Drimmelen is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Om te weten wat voor iemand de nieuwe burgemeester moet worden, vraagt de gemeenteraad aan de inwoners
hierover een korte vragenlijst in te vullen. Dat kan digitaal via
www.mijnburgemeesterdrimmelen.nl of op papier in het gemeentehuis in Made en een aantal centrale punten in de andere
dorpen.
Opvolger
Burgemeester Gert de Kok maakte bekend dat hij in december
na 18 jaar stopt als burgemeester. De gemeenteraad wil graag
dat nog dit jaar een nieuwe burgemeester aantreedt. Een eerste
stap hiervoor is het opstellen van een zogeheten profielschets:
welke eigenschappen en kwaliteiten zijn belangrijk voor de beste nieuwe burgemeester? De gemeenteraad vraagt inwoners,
lokale ondernemers en maatschappelijke partners om hierover
mee te denken.
Vragenlijst
De oproep voor het invullen van de vragenlijst gebeurt via de website van de gemeente, via de social mediakanalen van de
gemeente, en bij de verspreidingspunten
van de papieren vragenlijst in alle dorpen.
De vragenlijst is o.a. te vinden bij Brood & Banketbakkerij Van
Dongen en Zn. in Wagenberg en de Jumbo in Terheijden.
Selectie
Als de gemeenteraad een goed beeld heeft wordt er een profielschets gemaakt. Hierin staan de taken en rollen van de nieuwe burgemeester en ook een overzicht van wat deze persoon
moet kunnen. Hierna kan de Commissaris van de Koning de vacature openstellen. Na deze periode zijn er gesprekken met een
selectie van de kandidaten, waarna de beste kandidaat wordt
gekozen. De benoeming van de nieuwe burgemeester is waarschijnlijk in december 2022

EXTRA ENERGIETOESLAG LAGE(RE)
INKOMENS
Per 1 mei 2022 kunnen alle huishoudens in de gemeente Drimmelen met een inkomen tot 120% van het minimum een aanvraag doen voor een extra energietoeslag. Per adres stelt de
gemeente voor die inwoners eenmalig € 800,- beschikbaar als
tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen. Het rijk stelt
daarvoor geld beschikbaar, naast de landelijke compensatie voor
alle huishoudens via de energiebelastingen.
Extra geld voor de laagste inkomens
Voor mensen met een laag inkomen is het verlagen van de landelijke energiebelasting niet voldoende om financieel niet in de
knel te komen. Daarom heeft het kabinet besloten deze huishoudens eenmalig € 800,- extra te geven: een energietoeslag. De
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uitbetaling daarvan loopt via de gemeenten.
Wethouder Jürgen Vissers (Minimabeleid): “Deze € 800,- gaat
echt niet het hele probleem oplossen voor veel mensen, maar
helpt in elk geval wel. We willen de mensen die er recht op
hebben de toeslag van € 800,- zo snel
mogelijk uitbetalen. Die inwoners
hebben het echt keihard nodig! Dus
ontvang je bijvoorbeeld een uitkering
van ons, dan ontvang je deze maand
(april) het bedrag op je rekening. Is
dat niet zo, maar denk je er recht op te hebben, vraag het dan
vanaf 1 mei zo snel mogelijk aan!”
Automatische storting voor huishoudens met minimaregeling(en)
Per huishouden ontvangen inwoners van de gemeente Drimmelen die momenteel een minimaregeling via de gemeente hebben,
zoals een bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ de extra energietoeslag zonder dat ze daar iets voor hoeven te doen. Het bedrag
van € 800,- wordt per adres in april automatisch op de rekening
gestort. Dit bedrag wordt ook niet bij het inkomen opgeteld,
dus heeft verder ook geen gevolgen voor de uitkering, toeslagen
etc. Die inwoners krijgen daar ook nog een brief over vanuit de
gemeente.
Aanvraagmogelijkheid vanaf 1 mei
Inwoners met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm die het niet in april automatisch gestort krijgen, kunnen
vanaf 1 mei 2022 per huishouden zelf een aanvraag doen voor
de eenmalige energietoeslag bij de gemeente Drimmelen. Het
gaat dan om een totaal inkomen van maximaal:
• Voor inwoners in de leeftijd van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:
- Alleenstaande € 1.244,- netto per maand (exclusief vakantie-

geld)
- Samenwonende/ echtpaar /gezin € 1.777,- netto per maand
(exclusief vakantiegeld)
• Voor pensioengerechtigde inwoners:
- Alleenstaande € 1.382,- netto per maand (exclusief vakantiegeld)
- Samenwonende/ echtpaar /gezin € 1.873,- netto per maand
(exclusief vakantiegeld).
Aanvragen kan t/m 1 december 2022 via drimmelen.nl/
energietoeslag-aanvragen.
Inwoners die zelf niet hun energiekosten hoeven te betalen,
zoals bewoners van een instelling of anderen die geen eigen
contract met een energieleverancier hebben, komen niet in aanmerking voor deze toeslag. Ook jongeren onder de 21 jaar en
inwoners onder de 27 jaar die studiefinanciering krijgen, zijn
hiervan uitgezonderd.
Energiebelasting gaat omlaag
Voor alle huishoudens en bedrijven geldt dat zij in 2022 korting
van het rijk krijgen op hun stijgende energierekening. Kijk voor
meer informatie daarover op de website van de rijksoverheid.
Wethouder Jürgen Vissers: “Daarnaast werken we in de gemeente Drimmelen en in de regio aan een structurele aanpak
om energiearmoede tegen te gaan en te voorkomen, want huishoudens met een laag- en middeninkomen worden echt hard
getroffen door de sterk gestegen energiekosten en daar moeten
we aandacht voor hebben en blijven houden.”

GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Subsidie groene daken en gevels nog beperkt beschikbaar
Woningeigenaren in de gemeente Drimmelen kunnen sinds
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maart 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 gaat momenteel erg hard met de aanvragen
dus vraag de subsidie tijdig aan want er is een beperkt budget
beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en
het aanvragen van de subsidie terecht op drimmelen.nl/subsidie
regeling-groene-daken-en-gevels.
Inzage stukken gemeentehuis
Sinds begin dit jaar plaatsen
we een samenvatting van de
bekendmakingen. De inzage
van deze meldingen, (voorgenomen) besluiten, (ontwerp-)
vergunningen en (ontwerp-)
beschikkingen op het gemeentehuis is weer mogelijk. Dit kan
echter ook nog steeds digitaal. Als u het digitaal wilt ontvangen
kunt u mailen naar omgevingsvergunning@drimmelen.nl. In de
meeste gevallen kunnen de stukken ook opgestuurd worden, er
worden dan wel kosten in rekening gebracht.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Wagenberg, Zuidveren 1A: Herbouwen van een bedrijfsruimte.
Terheijden, naast Munnikenhof 11: Aanleggen van een uitrit.
Terheijden, Dorpsplein 1: Kappen van een boom.
Terheijden, Raadhuisstraat 69: Herstellen en onderhouden van
een gemeentelijk monument.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Zeggelaan 121: Verbouwen en vergroten van de woning met aanbouw en veranderen van het kozijn.
Wagenberg, Dorpsstraat 12A: Vergroten van de woning middels
een nieuwe dakconstructie en nokverhoging.
Terheijden, Raadhuisstraat 2: Restaureren en verduurzamen van
een gemeentelijk monument.
Terheijden, Moerdijkseweg 1: Aanplanten van verschillende
hoogstamfruitbomen en notenbomen.
Ingekomen melding activiteitenbesluit
Wagenberg, Nieuwstraat 9: Aanleg gesloten bodemenergiesysteem.
DORPSGERICHT WERKEN
Doet u mee met de wandelchallenge?
Vanaf maandag 9 mei wordt er gedurende 20 weken twee keer per week gewandeld. De start is
gezamenlijk, vervolgens loopt u alleen of met de
groep. Er zijn diverse afstanden (1, 3 en 5 km) en
vertrekpunten in iedere kern.
Aanmelden kan via wandelchallenge@gmail.com onder vermelding van uw naam, dorp en afstand die u wilt lopen. Ga voor
meer informatie over de wandelchallenge naar de Facebookpagina Wandel Challenge Gemeente Drimmelen.

COALITIEAKKOORD ONDERTEKEND
‘Bouwen aan een duurzaam, sociaal en veilig
Drimmelen’
Na een voorspoedig verlopen
proces van coalitievorming onder leiding van dhr. Peter van der
Velden vond op vrijdagmiddag
29 april 2022 de ondertekening
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plaats van het definitieve akkoord voor de periode 2022-2026.
De partijen Lijst Harry Bakker, VVD Drimmelen en Groen
Drimmelen (VP/D66) zijn erg tevreden over de uitkomst van
de onderhandelingen en optimistisch over de toekomst. De
coalitiepartijen: “Het akkoord is een mooie basis voor een
stabiele coalitie. Met het programma willen we weer de brug
slaan tussen inwoners en de gemeente en daarin zijn we ambitieus. Natuurlijk kunnen we deze stappen alleen zetten als we
dit samen met onze inwoners, ondernemers en alle partijen in
de gemeenteraad doen. Daar gaan we graag mee aan de slag!
Op die manier bouwen we aan een duurzaam, sociaal en veilig
Drimmelen.”

Het coalitieakkoord ‘‘Bouwen aan een duurzaam, sociaal en veilig Drimmelen’ is te vinden op Ondertekend coalitieakkoord
2022-2026 | Gemeente Drimmelen.
Behandeling coalitieakkoord op 12 mei
Op 12 mei 2022 behandelt de gemeenteraad het coalitieakkoord tijdens een openbare raadsvergadering. Bij de stukken
van die raadsvergadering op de gemeentelijke website komt het
volledige coalitieakkoord ook te staan.

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

