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POLITIEK

RICKY BOSMANS (PLEK 5) EN CORNÉ 
VAN  TETERING (PLEK 6): EEN FRISSE 
START 
2 nieuwe gezichten bij Combinatie Algemeen Belang

Op 21 maart zijn er weer gemeente-
raadsverkiezingen. Ricky Bosmans en 
Corné van Tetering stellen zich aan u voor.
Ricky is 32 jaar, woont in Terheijden en 
is via Teun van de Steenoven in contact 
gekomen met de CAB. In de partij ont-
brak het tot voor kort aan mensen uit 
de dorpskern Terheijden. Ricky wil graag 

invulling geven aan dit “gat” en de schakel zijn tussen de lokale 
politiek en de inwoners van Terheijden. Hij werkt op dit mo-
ment als systeembeheerder bij uitgeverij Zwijsen, die onderwijs-
methodes ontwikkelt voor het basisonderwijs. Via zijn werk is 
Ricky betrokken bij het onderwijs en hij staat dan ook voor het 
bewaken van de goede onderwijsvoorzieningen in de gemeen-
te Drimmelen. En de CAB heeft de afgelopen jaren bewezen 
op te komen voor goed onderwijs. Denk aan de basisscholen 
De Schittering (problemen klimaatbeheersing) en De Grienden 
(extra buitenspeelruimte), waar de CAB opkwam voor de pro-

blemen die er speelden.
Corné is 31 jaar en woont in 
Terheijden. Hij is echter opge-
groeid in Wagenberg en met 
zijn vriendin en dochtertje gaat 
hij binnenkort weer in Wagen-
berg wonen. Hij is vier jaar lid 
van de CAB. In het dagelijks le-
ven is Corné werkzaam in de 
vastgoedbranche en hij weet 
als geen ander dat er te weinig 
aandacht is voor de huisvesting 
van starters en senioren in de 
gemeente Drimmelen. CAB is 
een draagkrachtige partij welke 
staat voor voldoende huisves-
ting van deze doelgroepen en 
daar moet in de politiek meer 
aandacht aan besteed worden. 

Waar ik kan, draag ik mijn steentje bij om informatie te delen, 
dit kenbaar en bespreekbaar te maken, aldus Corné. En daarom 
moet u op de CAB stemmen.
Kortom, 2 jonge en energieke gasten, die zich de komende jaren 
voor u gaan inzetten. Stem daarom op onze lokale partij Lijst 2.
Maar de CAB heeft uiteraard nog veel meer standpunten en 
maar liefst 123 speerpunten, verdeeld over 12 aparte groepen 
zoals sport, zorg etcetera. U vindt ons uitgebreide verkiezings-
programma op www.CABdrimmelen.nl of volg onze kandidaten 
op facebook CABDrimmelen!
2 hele belangrijke speerpunten zijn voor ons handhaving en 
communicatie. Daar gaat volgens de CAB enorm veel mis.
- Bij (niet vergunde) bouwwerken-bedrijvigheid moet handha-
ving niet direct met dwangsommen en dergelijke komen, maar 
eerst proberen in overleg te kijken of er gelegaliseerd kan wor-
den (via vergunning en/of aanpassing bestemmingsplan) alvorens 
te slopen. Kijk naar de mogelijkheden in plaats van beperkingen 
(uitgangspunt CAB: “legaliseren, tenzij”).
- Bij handhaving door boa’s moet men stoppen met burgertje 

pesten. Eerst aanspreken/waarschuwen en bij herhaling pas be-
keuren. En niet andersom!
- De communicatie van de gemeente met inwoners moet veel 
beter. Er wordt nu vaak niet eens door de ambtenaar gerea-
geerd op klachten, emailtjes en telefoontjes en dat kan natuurlijk 
niet. Het is onaanvaardbaar dat inwoners geen reactie op hun 
klachten krijgen. Een gemeente behoort immers dienstbaar te 
zijn aan haar bewoners en niet andersom.   
Met een politieke groet, Ricky en Corné

PRIORITEITEN  PVDA DRIMMELEN 
ZICHTBAAR IN DE DORPEN

Het zal u niet zijn ontgaan. Op woensdag 
21 maart zijn de gemeenteraadsverkie-
zingen. PvdA Drimmelen heeft voor de 
komende raadsperiode een aantal prio-
riteiten. Deze brengen wij onder de aan-
dacht met de rood versierde fiets, rollator 
en kliko.

Fiets: Verkeersveiligheid voor fietsers, voetgangers en 
mindervaliden
De fiets staat voor verbetering van de verkeersveiligheid. PvdA 
Drimmelen wil veilige fietspaden in en tussen de kernen en vei-
lige trottoirs voor alle inwoners, ook die met een beperking. De 
fiets heeft gestaan bij de oversteekplaats met de lampjes aan 
de Bredaseweg. Fietsers komen hier van een hele onverwach-
te kant voor automobilisten. Als inwoners zijn we er onder-
tussen wel aan gewend, maar er rijden ook automobilisten die 
de situatie niet kennen. De fiets heeft ook gestaan aan de Lage 
Weg. Hier fietsen veel jongeren die op weg zijn naar school in 
Breda. PvdA Drimmelen: Aandacht voor de verbetering van de 
verkeersveiligheid!
Rollator: Geld dat bedoeld is voor de zorg, blijft voor 
de zorg

De rollator staat voor verbe-
tering van goede zorg. PvdA 
Drimmelen wil dat geld voor 
de zorg besteed wordt aan de 
zorg. PvdA Drimmelen vindt 
dat de gemeente Drimmelen 
het budget dat van het Rijk 
komt moet besteden aan de 
zorg. Hier is de afgelopen ja-
ren te veel op bezuinigd. We 
willen het geld investeren in 
de mensen, zodat de ouderen 
ook daadwerkelijk fijn en veilig 
thuis kunnen blijven wonen in 
hun eigen huis. Met voldoen-

de huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en ondersteund 
door mantelzorgers.  PvdA Drimmelen wil alleen echte banen 
voor de Alfahulpen.  Werk is voor iedereen belangrijk. Iedere 
thuishulp in de gemeente Drimmelen heeft recht op een baan 
met sociale zekerheden zoals een arbeidsongeschiktheidsverze-
kering, vakantiegeld en pensioenopbouw. De meerderheid van 
de huishoudelijke hulpen in onze gemeente werkt in een zoge-
naamde alfa-constructie, omdat de gemeente Drimmelen deze 
constructie goedkoper heeft gemaakt voor de cliënten. PvdA 
Drimmelen:  Aandacht voor de zorg! 
Kliko:  Verbetering van het onderhoudsniveau
De kliko staat voor verbetering van het onderhoudsniveau van 
de openbare ruimtes en tegengaan van zwerfafval. Ergert u zich 
ook aan scheve stoepen of aan het onkruid dat afgelopen na-

De eerste 8 kandidaten met linksachter 
Corné en in het midden v.l.n.r. Ricky 

en lijsttrekker Teun

Van links naar rechts: Jopie Zasburg (no.3), 
Hanneke de Bruijne (no.1) en 

Peter van Gurp (no.2) 
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jaar op sommige plekken kniehoog stond? PvdA Drimmelen wel. 
PvdA Drimmelen wil dat het onderhoudsniveau van de openba-
re ruimtes omhooggaat en onze kliko vraagt hier de aandacht 
voor. Het onderhoud willen wij verbeteren. Daar waar het kan, 
samen met inwoners. Maar dit betekent niet, dat we alles af-
schuiven op de bewoners.  Waar dit niet mogelijk is, blijft de 
gemeente gewoon fatsoenlijk onderhoud plegen. Ook blijft ons 
doel het zwerfvuil aan te pakken. PvdA Drimmelen: Aandacht 
voor beter onderhoud!
Hoe willen wij dat de lokale samenleving eruit gaat 
zien? 
Solidariteit en Rechtvaardigheid: Een samenleving waar plaats is 
voor iedereen en waar uw mening telt met Aandacht voor El-
kaar.  Vindt u dit ook? Stem tijdens de gemeenteraadsverkiezin-
gen op 21 maart 2018 op PvdA Drimmelen, lijst 6!

KIES  VOOR GROENDRIMMELEN(VP/66) 
LIJST 4:  TROTS OP ONZE JEUGD

Vandaag praten we 
met drie fanatieke 
leden van Groen-
Drimmelen(VP/D66): 
Miriam Tiekstra, hui-

dig raadslid en nummer 5 op de verkiezingslijst, Roxanne Pruij-
sers-Heijmans, terug van weggeweest in de politiek en nieuw 
bij de partij (nummer 8) en Jürgen Vissers, al 12 jaar raadslid en 
lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ze werden alle 
drie jong actief (voor hun 25e) in de politiek.  Wie kunnen we 
dan beter spreken als het over jeugd gaat?
Met grote meerderheid jeugd gaat het goed
Miriam begint: “Ik start positief, want het gaat met het overgro-
te deel van onze jeugd goed! Daar kunnen we echt trots op 
zijn.”  Roxanne vult aan: “Dat is ook waarom wij zo geloven in de 
kracht van onderwijs en verenigingen. Het gaat onze jongeren 
goed op school, ze zijn lekker aan het sporten of maken mu-
ziek.” Jürgen: “Wij willen dus ook blijven inzetten op de moge-
lijkheden en kansen die er liggen voor onze jeugd. Stimuleren en 
praten met de jeugd in plaats van een stempel geven en praten 
over de jeugd.”
Ouders en gemeente
Jürgen: “Wij blijven zeggen dat ten eerste de ouders verant-
woordelijk zijn voor de opvoeding van kinderen. Dat is toch 
ook zo, waarom moet de gemeente zich daar mee bemoeien als 
het goed gaat?” Miriam: “Maar als het niet goed gaat, moeten we 
er als gemeente wel staan. Zeker nu we ook over de jeugdzorg 
gaan. En dan vinden wij dat er één aanspreekpunt per gezin moet 
zijn. Geen 30 verschillende zorgverleners aan tafel. Het is vaak 
al moeilijk genoeg.” Roxanne is duidelijk: “Als het echt misgaat, 
bijvoorbeeld bij zware overlast of drugscriminaliteit, moeten we 
als gemeente stevig in durven grijpen.  Want dat wil niemand! 

Campagneteam PvdA Drimmelen gaat ervoor!
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Bovendien moeten wij er ook voor zorgen dat drugsproblema-
tiek minder voorkomt of zelfs helemaal verdwijnt.”
Zorg
Miriam: “De zorg in het algemeen is in Drimmelen echt heel 
erg goed. Niet alleen de jeugdzorg, maar zeker ook de zorg 
voor ouderen.” Jürgen: “Klopt! Dat horen we ook vaak terug 
van inwoners. Maar dat moet ons niet in slaap sussen, want er 
zijn ook dingen die niet goed gaan.  Betaalbaarheid van zorg, 
keuzevrijheid van cliënten, échte banen in de zorg. Er liggen nog 
uitdagingen genoeg.”
Kies  voor Drimmelen
Kies je voor de jeugd, kies je voor goede zorg, dan kies je Groen-
Drimmelen(VP/D66), lijst 4!

JACK RASENBERG (DRIMMELENSE VVD):
EEN  VEILIGER, GEZELLIGER EN 
DUURZAMER  WAGENBERG

Jack Rasenberg is geboren en getogen in 
Wagenberg en woont daar nog altijd met 
erg veel plezier. Hij staat op plek 2 van de 
Drimmelense VVD bij de komende gemeen-
teraadsverkiezingen. 
Jack: “Het meest geniet ik van met een team 

een prestatie wegzetten. En wat wordt er in Wagenberg veel 
gepresteerd! Dat zie ik wekelijks op de velden bij  VCW te-
rug maar ook als ik zie hoe wij in Wagenberg de handen uit 
de mouwen steken om ons dorp gezellig en veilig te houden. 
Met buurt-apps waarschuwen we elkaar voor verdachte situ-
aties en met de renovatie van de Gummaruskerk hebben we 
weer een prachtig middelpunt waar we graag samenkomen.  
Wagenberg is niet een heel groot dorp, daarom ben ik zo 
trots op onze basisschool en winkels die we toch maar 
mooi in ons dorp hebben. Samen met u wil ik ervoor zor-
gen dat we nog vele mooie jaren in Wagenberg kunnen wo-
nen. De VVD is er voor al die mensen die samen de schou-
ders eronder zetten, wij zijn er voor de aanpakkers.” 
Dit is wat we de afgelopen jaren onder andere al hebben aan-
gepakt: het Van den Elsenplein heringericht en opgeknapt, het 
kunstgrasveld Mixed-up aangelegd en parkeerplekken gereali-

seerd in de Gomarusstraat. 
De komende periode gaan we nog 
veel meer aanpakken in Wagenberg. 
Zo willen we meer huizen bou-
wen. Het terrein van Van Alphen en 
Roest en de verlengde Elsakker zijn 
daarvoor erg geschikt, maar er zijn 
nog meer locaties denkbaar. Ook 
willen we veilige fietsstraten aan-
leggen. Naast de Parallelweg willen 

we deze ook bij de Onderdijk, zodat fietsers deze veilige route 
kiezen in plaats van over de Dorpsstraat. Daarnaast willen we 
de discussie over Plexat beëindigen. Plexat blijft gewoon bestaan.  
Voor meer informatie kunt u terecht op www.vvd-drimmelen.nl 
of contact opnemen via fractie@vvd-drimmelen.nl. 

LIJST HARRY BAKKER, GOED  VERTEGEN-
WOORDIGD IN  WAGENBERG EN 
TERHEIJDEN!

Wie?
Lijst Harry Bakker heeft veel kandidaten uit de hele gemeente. 
Ook in Terheijden en Wagenberg zijn we goed vertegenwoor-
digd met mensen die weten wat er leeft onder de bevolking. 
Corrie Looman,  Ankie van Wezel, Harry Bakker en Jan-Willem 
Stoop zijn onze mensen uit Wagenberg en Terheijden die bij de 
eerste 10 staan op de kieslijst. De komende vier jaar gaan we 
weer keihard voor u en samen met u aan de slag om de goede 
dingen te doen. 

Wat willen zij?
Uiteraard werken we hard aan heel het partijprogramma waarin 
gezondheid, geluk en gezelligheid een belangrijke plek hebben. 
Dit geldt ook voor veiligheid, duurzaamheid en wonen. Daar-
naast is er meer,  natuurlijk!
- Harry ziet graag een mooie historische ophaalbrug op De 
Schans. Ook goed voor de waterkwaliteit en -doorstroming.  
- Ankie zet zich in op het gebied van veiligheid, zorg en jeugd 
en wil dat er een plek voor de jeugd komt in Terheijden.  
- Corrie wil dat Plexat open blijft en dat er ook meer voor de 
jeugd gedaan wordt hier. 
- Jan-Willem wil samen met SV Terheijden werken aan de reali-
satie van nieuwe kleedkamers.
Met z’n allen gaan we zorgen voor een mooi centrum van Ter-
heijden. De voorbereidingen zijn dankzij onze partij bijna afge-
rond en de uitvoering kan snel starten.
Zomaar een paar dingen waar we ons hard voor maken. Voor 
u en met u.
Niet vergeten!

Vergeet u onze actie “Tegel 
eruit, plant erin!” niet? Za-
terdag 10 maart staan wij van 
10 tot 12 uur in Terheijden bij 
de Jumbo en in Wagenberg bij 
de Legowinkel. Kom en haal 
een bij- en vlindervriendelijke 
plant op in ruil voor een tegel. 
Kinderen die meedoen, ont-
vangen een tuinkers zaaipak-
ketje.
Lijst Harry Bakker

V.l.n.r Miriam Tiekstra,  Jürgen Visser en Roxanne Pruijsers-Heijmans

Harry Bakker, Corrie Looman (boven), Ankie van Wezel en Jan-Willem Stoop 
in Wagenberg en Terheijden. (foto’s: Gerard van Vugt) 
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FOTOACTIE@LIJSTHARRYBAKKER.NL
Onze gemeente Drimmelen wordt veiliger; één van de 
speerpunten van Lijst Harry Bakker!

Fietsen
Drimmelen wordt veiliger en daar valt ook veilig fietsen onder.  
Fietsen kunnen we veel, heel veel in Drimmelen. Denk aan 
ZLTO runderroute, Beverpad, maar liefst 3 fietsroutes op 
basis van het knooppuntennetwerk o.a. langs de ANV bloe-
menrandenprojecten, 25 km fietstocht door en rondom Wa-
genberg, het Zangfietspad, via de pontjes vanuit Terheijden 
naar de Haagse Beemden en vanuit Lage Zwaluwe naar de 
Biesbosch, gewoon door het mooie polderlandschap. Eigen-
lijk teveel om op te noemen al die fietsalternatieven voor 
zowel gezinnen met kinderen als de doorgewinterde fietser. 
Fietsen moet dan ook veilig kunnen! Gescheiden fietspaden op 
de hoofdwegen binnen de bebouwde kom creëren en bij geen 
gescheiden fietspaden de maximumsnelheid van het verkeer 
naar 30 km/uur aanpassen, het verbreden van het fietspad Brede 
Vaart in Drimmelen zijn daar mooie voorbeelden van.
Fotowedstrijd
Fietsen is een duurzame manier van je verplaatsen en goed voor 
de gezondheid. Lijst Harry Bakker organiseert dan ook een 

fotowedstrijd om fietsen in de breedste 
zin van het woord onder de aandacht te 
brengen. Ons fiets-zadeldekje speelt hier-
in de “hoofdrol”!
- Woont u in de gemeente Drimmelen?
- Wilt u een tas gevuld met € 50,- aan 
boodschappen winnen?
- Maak dan de meest originele foto van 
ons fietszadeldekje!
- Stuur deze met uw naam, telefoonnum-
mer en uw woonplaats naar fotoactie@
lijstharrybakker.nl.
Heeft u er geen? Laat het ons weten!
U heeft van 10 t/m 17 maart aanstaan-
de de tijd. Elke dag plaatsen we een inzen-
ding op onze Facebookpagina.
Delen bereikt velen en wie weet staan wij 
18 maart a.s. bij u op de stoep.
Lijst Harry Bakker

CDA REALISEERT 500 DUURZAME 
WONINGEN  EXTRA 

Het CDA vindt het belangrijk dat we 
nieuwe woningen bouwen. Kandidaat 
raadslid voor het CDA Ton Voorheijen (zie 
foto) wil 500 duurzame woningen extra 
realiseren, voor iedereen, jong en oud, in 
alle kernen in de periode 2018 - 2022. Op 
dit moment wordt er in Terheijden niet 
gebouwd. Ook staan er weinig huizen in 

Terheijden te koop. Het CDA wil dit veranderen en inzetten op 
huizen bouwen in Terheijden.
We weten dat in Noord-Brabant veel nieuwe woningen nodig 
zijn om iedereen een kwalitatief goed huis te kunnen bieden. 
Recente cijfers van de provincie laten zien dat 21.000 woningen 
in West-Brabant nodig zijn, vóór 2024. De gemeente Drimmelen 
draagt hieraan haar steentje bij. Ook horen we signalen 
van inwoners uit de gemeente dat er, zeker in Terheijden, 
nauwelijks geschikte woningen beschikbaar zijn. Deze 500 extra 
nieuwe en duurzame huizen worden gebouwd door zowel de 
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EN  TOEN GEBEURDE...

OPROEPEN

woningbouwcorporatie als door 
particulieren. Wij willen het 
particulier opdrachtgeverschap 
bevorderen en ondersteunen. 
Ook willen wij ambitieuze 
prestatieafspraken maken 
met woningbouwcorporaties 
die willen bouwen in 
Drimmelen om zo die extra 
nieuwe woningen mogelijk te 
maken. Huizen bouwen we 
in verschillende prijsklassen, 
vooral voor starters en 
ouderen, in alle kernen. Het 
aanbod betreft dus zowel 
huur- als koopwoningen. Dit 

bevordert de doorstroming op de woningmarkt, is goed voor 
de leefbaarheid in de kernen en de lokale detailhandel profiteert 
mee.  Wij willen een gemeente Drimmelen die bouwplannen 
maakt en faciliteert, kijkt naar de mogelijkheden en niet 
naar wat niet kan. Daarnaast willen we dat de huurhuizen in 
onze gemeente kwalitatief beter worden, hiervoor maakt de 
gemeente afspraken met de woningcorporatie dat 95% van onze 
huurwoningen in 2022 een energieklasse B heeft. De resterende 
5% weinig energiezuinige huurhuizen slopen we, dat is de enige 
optie. Wat het CDA betreft komen er voor elke gesloopte 
huurwoning twee duurzame energieneutrale woningen terug. 
Vorige week heeft het CDA haar plannen toegelicht over 
duurzaamheid. Ook Tiny Houses kunnen een rol vervullen om 
de woningschaarste op te lossen. Dit zijn volwaardige duurzame 
kleine woningen met een kleinere ecologische voetafdruk en 
snel te plaatsen. De gemeente vervult bij het plaatsen van zo een 
woning een faciliterende rol. Het uitgangspunt is dat de gemeente 
akkoord gaat, tenzij er zwaarwichtige redenen van algemeen 
belang zijn en de gemeente daarom echt niet kan meewerken 
aan de plannen van inwoners. Kortom, het CDA wil graag dat 
er 500 extra duurzame huizen in onze gemeente Drimmelen 
worden gebouwd in de komende 4 jaar. Een substantieel 
deel hiervan is voor Terheijden. Dit is een onderdeel uit het 
verkiezingsprogramma van het CDA Drimmelen. Meer lezen? 
Op onze site www.cda.nl/noord-brabant/drimmelen kunt u ons 
compact programma lezen. Stem 21 maart CDA. 
Drimmelen geef je door!

DE EERSTE  VERKIEZINGEN EN DANSEN 
ROND DE  VRIJHEIDSBOOM

Stemmen voor een gemeenteraad bestaat in Nederland al ruim 
200 jaar. In het voorjaar van 1795, dat was tijdens de “Franse 
Tijd”,  mocht voor het eerst een nieuwe “municipaliteit” worden 
gekozen. In Terheijden gebeurde dat op 25 mei 1795, Tweede 
Pinksterdag. Na afloop van de kerkdiensten werd bekend ge-
maakt dat alle mannelijke inwoners, “boven 20 jaaren oud”, ‘s 
middags om 3 uur naar “de grote kerk” in Terheijden moesten 
komen om daar te stemmen voor een nieuwe plaatselijke rege-
ring. Hun namen waren genoteerd in een lijst en werden bij het 
stemmen voorzien van een kruisje of aantekening “absent” met 
de reden. De uitslag van de verkiezing werd bekend gemaakt 
op 14 juni “met het luiden der dorpsklok”, terwijl het zittende 
gemeentebestuur vervallen werd verklaard. Het volledig nieuwe 
bestuur trad meteen in functie.
Voorafgaand aan de eerste verkiezing was een zogenaamde “vrij-

heidsboom” opgericht, een oud symbool voor de vrijheid van 
godsdienst en nu ook voor democratie. In Terheijden kon eind 
maart rond deze boom worden gedanst. Die was op 26 maart 
geplant en bij die gelegenheid deelde het gemeentebestuur 20 
witte broden en 150 beschuiten uit. 

Op 22 januari 1798 vond er in Den Haag een staatsgreep 
plaats, die als gevolg van de politieke toestand als een “geluk-
kige omwenteling” werd ervaren. Zo werd op 1 maart door 
de Terheijdense gemeentesecretaris Romme genotuleerd. Per 
laatstgenoemde datum werden drie “schepenen”, nu zijn dat ge-
meenteraadsleden, ontslagen. Alle leden van het opnieuw geko-
zen bestuur moesten op 26 maart verklaren: “Ik belove op mijn 
burgertrouw dat ik den post als lid der municipaliteyt mij op 
gelegd getrouwelijk zal waarneemen.” Uit hun midden kozen de 
leden vervolgens Van Lommel tot “president”. Hij was logemen-
thouder van het Hof van Holland zijnde de vergaderplaats van 
het gemeentebestuur. In mei 1798 kon wederom rond de vrij-

heidsboom worden gedanst. In  
Terheijden kwam een nieuwe 
boom en ook op Wagenberg 
was er nu een geplant.
Natuurlijk duurde het, wat het 
stemmen op de landelijke rege-
ring betrof, voor mannen nog 
tot 1917 toen pas het algemeen 
kiesrecht werd ingevoerd. Dat 
bestaat nu dus 100 jaar. En in 
1922 konden de vrouwen ook 

stemmen. In 1965 ging het actief kiesrecht van 24 naar 21 jaar. 
En zes jaar later kon men vanaf 18-jarige leeftijd stemmen. De 
opkomstplicht om te gaan stemmen is in 1970 gewijzigd in stem-
recht.
De laatste verkiezing voor het gemeentebestuur van Terheijden 
was in 1994. De opkomst was ruim 66%. Meer hierover is te 
lezen in Vlasseltboekje 78: “Bestuurders van de gemeente Ter-
heijden 1328-1996”.
Johan van der Made

VRIJWILLIGERSCAFÉ
Boeiend, interessant en leuk! 

Dit café is voor iedereen die interesse 
heeft om als vrijwilliger iets in de zorg te 
gaan doen en hierover meer wil weten. 
Het wordt gehouden op donderdag 8 
maart, van 19.00 uur - 21.00 uur (inloop 
18.30 uur), Het Vierendeel 6, 1ste verdie-
ping , Made. Dit café wordt aangeboden en 
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TERUGBLIK

georganiseerd door de zorginstellingen uit de gemeente Drim-
melen, in samenwerking met VIP.
Programma  
18.30 uur: Inloop 
19.00 uur: Dé speciaal gemaakte Smartphone Drimmelen Zorg 
Quiz (SDZQ) 
19.30 uur: Eerste ronde Workshops 
             - EHBO in het kort 

- De zorgkaart Drimmelen, wat je altijd al wilde weten! 
20.00 uur:  Tweede ronde workshops 

- Workshop ‘bewegen’ 
- Ethiek in het vrijwilligerswerk 

20.30 uur: Ontmoeten met een hapje, gemaakt door de cliënten 
van de zorginstellingen. 
Doorlopend zijn alle instellingen aanwezig en kunt u met hen 
in gesprek, ook zijn er vrijwilligers waar je mee kunt praten. 
De nieuwste digitale uitvinding ‘belevingstafel’ kan hier uitgepro-
beerd worden. 
U kunt zich deze avond inschrijven voor de workshops.

VRIJWILLIGERSWERK

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met het VIP 
(Vrijwilligers InformatiePunt), telefoon 0162 451894, email vip@
swodrimmelen.nl. We denken graag met je mee en helpen je 
verder.
Zit er niets voor je tussen, neem ook dan gerust even contact 
op en we denken met je mee naar een activiteit die aansluit bij 
wat je leuk vindt om te doen.
We zijn op zoek naar:
Schrijver van Wereldwinkelweetjes 
Ben je iemand die graag stukjes schrijft? Als schrijver van We-
reldwinkelweetjes schrijf je om de maand artikeltjes voor Caril-
lon, Facebook, Rondom de Toren en dergelijke. Je schrijft over 
de (achtergrond)informatie van artikelen die verkocht worden 
in de  Wereldwinkel.
Vrijwilliger belevingstuin
Vind je het leuk dieren te verzorgen? De bewoners van Antoni-
us Abt genieten van de konijnen en kippen in de belevingstuin. 
Deze dieren worden door hen, 
samen met vrijwilligers, ver-
zorgd. Zij geven ze eten, maken 
de hokken schoon enzovoorts. 
Vluchtelingenwerk 
Wil je iets betekenen voor de 
vluchtelingen die in Drimmelen 
worden gehuisvest? Er zijn ver-
schillende vragen zoals spreek-
uurmedewerker, maatschappelijk begeleider/wooncoach, admi-
nistratief medewerker, budgetcoach. Je helpt er de vluchtelingen 
mee om beter en sneller te integreren en je leert zelf op een 
leuke manier andere landen en culturen kennen. 
Bestuurslid 
Ben je betrokken bij producten die in de Wereldwinkel verkocht 
worden en wil je een bijdrage leveren? Er is een plaats voor een 
bestuurslid dat zich vooral bezig houdt met marketing en PR 
zoals bedenken van verkoopacties voor de winkel, bepalen van 
publicaties voor de media en extra acties verzinnen waardoor 
klanttevredenheid hoog blijft.  
Vrijwillig chauffeur                           
NIEUW: Automaatje, een project van ANWB, samen met 

SWO. Speciaal voor mensen die 
minder mobiel zijn en graag de deur 
uitgaan naar activiteiten, visite, zie-
kenhuis, kapper en dergelijke. Je kunt 
mensen door te rijden helpen actief 
te blijven.  Voor € 0,30 per kilometer 
rijd je mensen in je eigen auto naar 
hun bestemming.  Vooral in Wagenberg, Lage en Hooge Zwaluwe 
zijn nog vrijwillige chauffeurs nodig.

EVALUATIE CARNAVAL 2018

Wat stonden we er gekleurd op in Traaie en 
wat hebben we een prima carnaval achter de 
rug!  Wij van TCV De Schraansers willen dat 
iedereen een geweldige carnaval beleeft en 
staan open voor ideeën van alle carnavals-
vierders. 
Donderdag 8 maart is iedereen uitgenodigd 

in de Gouden Leeuw voor de jaarlijkse evaluatie van en met de 
carnavalsvierders! Het begint om 20.00 uur.
Tips, ideeën, óf een compliment, kun je ook kwijt op info@
schraansers.nl. Er staat ook een evaluatieformulier op onze 
website dat ingevuld kan worden!

ZONNEBLOEM HIGH  TEA

Op dinsdag 27 februari togen de gasten en de 
vrijwilligers van de Zonnebloem richting café De 
Harmonie voor een heuse High  Tea.
Als starter was er een tomatensoepje en daar-
na werd er iedere keer weer een ander lekker 
hapje op de tafels geserveerd. Het werd een heel 
gezellige middag en de reacties van de gasten lo-

gen er niet om.  Van iedere tafel 
hoorden we na afloop dat ze 
het geweldig lekker hadden ge-
vonden. Er werd zelfs meteen 
achteraan gezegd dat het voor 
herhaling vatbaar is. Men vond 
het gezellig, goed en lekker 
dicht bij huis.
Leuke reacties, zeker ook voor 
Katja en Joep……….. bedankt 
het was geweldig!

DAMESKOOR  TERHEIJDEN

Ons dameskoor hield 22 februari haar jaarlijkse ledenvergade-
ring.
Aan de orde kwam o.a. de verbouwing van onze Antonius  Abt-
kerk, waar wij als koor mee te maken hebben.  We konden ook 
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terugkijken op het succesvolle 
Kerstconcert in samenwerking 
met het Smartlappenkoor op 19 
december j.l.
Dit jaar hadden we 4 jubilarissen 
in ons koor. De alten Joke de Been, 
Laura van Alphen en Annie v.d.  
Vorst en sopraan Riet Schoenma-
kers waren 12,5 jaar lid, dat ver-
dient natuurlijk een mooi boeket.

BINGO BIJ  VCW  WAGENBERG

Op vrijdag 9 maart 
om 20.00 uur orga-
niseren wij weer een 
bingo in ons clubhuis 
aan de Kerkstraat 11 in 
Wagenberg. De bingo is 
voor iedereen toegan-
kelijk.
Kom je er samen met je 
ouders, broer/zus, opa 
en oma weer een gezel-
lige avond van maken? 
De opbrengst van de 
bingo is bestemd voor 
activiteiten van de En-
gelandcommissie.
Tot 9 maart!

JAN SLAGTER, GUIDO  WEIJERS EN GERT 
DE KOK BIJ SPRAAKVERMAAK

Spraakvermaak sluit a.s. zondag het 11e 
seizoen in stijl af. Op het affiche staan de 
namen van Jan Slagter, directeur omroep 
MAX, cabaretier Guido Weijers, burge-
meester Gert de Kok en Carla van Loon, 
voormalig presentatrice van Omroep Bra-
bant. Met de gemeenteraadsverkiezingen 
in zicht komen ook de fractievoorzitters 

van de politieke partijen uit de gemeente Drimmelen op 11 
maart naar Ons Thuis.    
MAX

Omroepbaas Jan Slagter had 
het 4 jaar geleden duidelijk 
naar zijn zin bij Spraakvermaak 
en beloofde nog een keertje 
terug te komen om weer wat 
bij te praten. Marketingman 
Slagter heeft een neus voor 

afdankertjes van andere omroepverenigingen, voorziet ze van 
een nieuw laagje verf en presenteert ze vervolgens succesvol 
als MAX-programma. Jan Slagter is ook de initiatiefnemer van 
het Ben Oude NijHuis in Rotterdam, een kleinschalige woon-
vorm voor gezonde senioren en voor mensen met een (lichte) 
zorgvraag of dementie. Hij wil laten zien dat het mogelijk is om 
goede verpleeghuiszorg te bieden voor het geld dat de overheid 
er elk jaar voor betaalt.                                      (foto: Max den Boer)

Oudejaarsconference
“Leven is makkelijker dan je denkt, maar moeilijker als je denkt.”, 
een van de quotes op de website van cabaretier Guido Weijers. 
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Het tekent de man die al een 
aantal jaren de  oudejaarscon-
ference verzorgt, eerst bij SBS6, 
de laatste jaren bij RTL4.  Guido 
Weijers, Bredanaar en fanatiek 
NAC-supporter, is een over-
tuigd vegetariër en eet vlees 
noch vis. Iedereen mag geloven 

wat hij wil en Guido gelooft in Darwin. Naast zijn theaterpro-
gramma’s is hij druk met van alles en nog wat: hij fotografeert, 
reist, duikt, doet aan fitness, schrijft en fietst.        (foto: Loens Media)

Gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag  21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en 
als voorbereiding hierop sturen de politieke partijen uit de ge-
meente Drimmelen hun lijsttrekker naar Spraakvermaak: Harry 
Bakker (LHB), Tim Simons (VVD), Jürgen Vissers (Groen Drim-
melen), Riekje van Vugt (CDA), Teun van de Steenoven (CAB), 
Gijs Broeders (Gemeentebelangen) en Hanneke de Bruijne 
(PvdA). Tussen 13.30 en 14.30 uur organiseren we al een voor-
verkiezing. U kunt bij binnenkomst stemmen op een van deze 
7 partijen, in de loop van het programma maken we de uitslag 
bekend. Hoe gaat de nieuwe gemeenteraad er uit zien volgens 
de bezoekers van Spraakvermaak?
Column

Burgemeester Gert de Kok koos 
dit seizoen de slotaflevering uit 
voor zijn jaarlijkse column. Gast-
presentator Carla van Loon heeft 
een bureau voor coaching, rela-
tietherapie en training  en ze is 
als gespreksleider in te zetten bij 
congressen en seminars. Mirjam 
Schrauwen vult ‘De Hort Op met 

Mirjam’ deze keer heel anders 
in. Hoe? U ziet het a.s. zondag. 
Charlotte Ruijtenberg uit Made 
verzorgt de muzikale onderde-
len.
Nieuwe seizoenkaarten
Ook op 11 maart verkopen we 
nieuwe seizoenkaarten. Thecla 
den Exter en Jopie van Oosterhout zitten bij de ingang met 
een stapel seizoenkaarten 2018/2019. De prijs is niet gewijzigd, 
een kaart voor het nieuwe seizoen kost wederom € 17,50 en 
daarmee kunt u van oktober t/m maart 6 keer naar Ons  Thuis 
voor een bijzonder aangename zondagmiddag. Ook de prijs van 
een los kaartje blijft hetzelfde: € 3,50. Bestellen via www.spraak-
vermaak.nl kan ook. Klik op de startpagina rechts bovenaan op 
de afbeelding van de seizoenkaart en route naar een nieuwe 
kaart wordt in gang gezet. In de gemeente Drimmelen worden 
de kaarten gratis thuis bezorgd.
Praktische informatie
Zondag 11 maart: Spraakvermaak aflevering 68, café 
Ons Thuis, Bredaseweg 20,  Terheijden. Zaal open om 
13.30 uur, ingang zoals gebruikelijk via het café. In de gang naar 
de Franse zaal is het Spraakvermaak-stembureau open. Dik van 
Beest start om 14.30 uur met het programma, rond 16.30 uur 
sluit Mix het 11e seizoen af met het Spraakvermaakslotlied.

EIERVERSCHIETING:  EEN EVENEMENT 
VOOR IEDEREEN!
Kom 16, 17 en 18 maart naar Schietclub  Willem  Tell

Het clubgebouw van Willem Tell  Terheijden is op 16, 17 en 18 

maart voor iedereen geopend 
om te schieten met de hand-
boog, kruisboog of het lucht-
geweer.

Tijdens deze 13e Eierverschieting kun je verse eieren winnen 
door op een kaart punten te schieten. Heb je geen schieterva-
ring? Geen probleem, want je wordt op deskundige wijze bege-
leid door leden van onze schietclub. Per kaart zijn maar liefst 
10 verse eieren te winnen. Hartstikke leuk en lekker natuurlijk 
zo 2 weken vóór Pasen. Ga je de eieren koken èn schilderen of 
maak je er heerlijke omeletjes, uitsmijters, roereieren mee of ga 
je misschien een taart bakken? Mogelijkheden genoeg. 
We zijn benieuwd met hoeveel eieren jij naar huis gaat, want 
je mag zoveel kaarten kopen als je wilt voor de verschillende 
schietdisciplines.
Nieuw dit jaar is de Puzzel-speurtocht  in en om ons clubge-
bouw. Leuk voor kinderen, maar natuurlijk ook voor volwasse-
nen!
We zien je graag tijdens de Eierverschieting in ons clubgebouw 
van Schietclub  Willem  Tell  Terheijden aan de Hoge Vaartkant 8, 
4844 PT  Terheijden. Meer info op www.svwt.nl.
Op vrijdagavond 16 maart kun je schietkaarten kopen tussen 
19.30 en 22.00 uur, op zaterdag 17 maart tussen 14.00 en 22.00 
uur en op zondag 18 maart tussen 11.00 en 16.00 uur.  Tot dan!

BINGO  VISCLUB “S.I.O.G.” WAGENBERG

Vrijdag 16 maart nadert met rasse 
schreden. Nog even en de 1e bingo-avond 
van de Wagenbergse hengelsportvereni-
ging “S.I.O.G.” is weer een feit. 16 maart 
2018 is de derde vrijdag van maart en op 

deze datum opent café-restaurant De Ruif weer haar deuren 
aan de Brouwerijstraat 57 te Wagenberg om de deelnemers aan 
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de bingo-avond te kunnen ontvangen. 
Zoals steeds in het verleden heeft “S.I.O.G.” ook nu weer al 
het mogelijke gedaan om voor een fantastische prijzentafel te 
zorgen. De bekende koffieronden met veel koffie en thee en 
flessen overheerlijke likeur zullen niet ontbreken. De vleesscho-
tels, samengesteld door Slachterij Jos en Roy Havermans uit Wa-
genberg, zijn ook niet weg te denken op de prijzentafel en de 
geweldige ronden met levensmiddelen vormen een vast onder-
deel van het prijzenpakket.  Tot slot is er nog de hoofdprijs van 
€ 150,-. De prijs voor een boekje van 10 ronden bedraagt nog 
maar steeds € 9,- en voor een dubbel boekje behoeft nog altijd 
maar € 15,- te worden neergeteld. Er zijn ruim voldoende zit-
plaatsen beschikbaar, dus plaats reserveren is niet nodig en ook 
niet mogelijk. “S.I.O.G.” raadt mensen die in groepsverband naar 
de bingo komen, aan om tijdig aanwezig te zijn zodat de groep 
bij elkaar aan tafel kan plaatsnemen. De tweede bingo-avond 
in 2018 staat op de agenda op 19 oktober a.s. Noteert u deze 
avond alvast. Uiteraard hoopt “S.I.O.G.” weer op vele deelne-
mers aan de bingo, dus graag tot 16 maart a.s.

PUUR  WIT PRESENTEERT: 
TOBY BEARD & BAND
“Ongecompliceerde muziek die bij velen een 
onuitwisbare indruk achterlaat” 

Op donderdag 22 maart 2018 komt Toby Beard & Band 
naar het Witte Kerkje in Terheijden. De charismatische sin-
ger-songwriter en gitariste Toby Beard, afkomstig uit Perth in 
West-Australië, zou weleens dé verrassing van het seizoen kun-
nen worden. De muziek van Toby Beard is niet tot één enkel 
genre terug te brengen. Folk, blues, rock, roots, reggae en zelfs 
chansons klinken door in de voortdurend gepassioneerd aanwe-
zige zangeres.  Vooral live maakt ze grote indruk: passie, rauwe 
energie en nooit een saai moment.  Vandaar dat ik aanraad om 
vooral op  YouTube te bekijken, aangezien je dit niet wil missen.

50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden   06-51996129 

info@harmonieterheijden.nl
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Toby Beard & Band 
Toby uit Western Australia is 
veel meer dan alleen ‘energiek 
en rauw’ zoals men haar wel 
typeert. Ze is pure kracht en 
dynamiek op het podium. Toby 
is echt een ongelofelijk goede 
live artieste. En dan gaat het 
niet alleen om haar indruk-
wekkende en sterke stem. 
Ook niet alleen om haar ener-
gieke,  rockende gitaarspel. 
Maar om haar hart en ziel in 
de muziek. 
De afgelopen zeven jaar heeft 
Toby bijna 1000 concerten 
over de hele wereld gegeven. 

Vooral in Australië, Europa en Canada - niets lijkt haar van het 
touren af te kunnen houden. Intussen heeft ze 5 albums, 2 live 
dvd’s en verschillende EP’s uitgebracht. Ze heeft wereldwijd 
op grote festivals gestaan, zoals Summerfest (Milwaukee, USA), 
Big Time Out Fest (Canada) en het WA Blues and Roots Fest 
(Australië), maar ze heeft ook het podium gedeeld met grote 
namen als Sheryl Crow,  John Mellencamp, Paul Kelly,  The Indigo 
Girls, Luka Bloom en Pete Murray.
Line-up:  Toby Beard - gitaar/zang, Josse Sharrard - drums, Caro-
line Kamp - bas en Myrthe van de Weetering - viool.
Kaartverkoop
Kaarten voor dit optreden kosten € 14,- en zijn verkrijgbaar bij 
Tinckerbell, Hoofdstraat 72 in Terheijden en Roots Mail Music, 
Van Goorstraat 4 in Breda. Het is ook mogelijk om kaartjes 
te reserveren via het e-mailadres puurwit@gmail.com. Geef 
de naam van de artiest aan en het aantal kaarten.  Vervolgens 
ontvang je een bevestigingsmail en liggen de kaartjes klaar bij 
de ingang van het Witte Kerkje voorafgaand aan het concert. 
De deuren gaan open om 20.00 uur en het concert begint om 
20.30 uur.
Meer informatie? Kijk op www.puurwitconcerten.nl en www.
facebook.com/puurwit.

QUIZTIME BIJ SVT

Vrijdagavond 23 maart is het weer 
zover: de jaarlijkse quizavond bij S.V.  Ter-
heijden. Hoeveel weet u over voetbal en 
Terheijden?  Test uw kennis tijdens de quiz! 
Dit jaar zal er een vernieuwend ele-
ment in zitten, namelijk de elektronische 
kastjes die per team te gebruiken zijn.  
Per team van 2 personen kun je je in-
schrijven door een mail te sturen naar 

eefjeve@gmail.com. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per team. 
Graag dit direct bij de inschrijving overmaken naar NL87RA-
BO3035403775 t.n.v. E.M. van Eekelen en bij het onderwerp 
uw teamleden vermelden. U 
kunt zich tot uiterlijk vrijdag 16 
maart inschrijven.
Voor deelname hoeft u géén 
lid te zijn van de vereniging.  
De kantine zal vanaf 20.00 uur 
open zijn. De quiz begint om 
20.30 en de winnende teams 
kunnen leuke prijzen in de wacht slepen. Hopelijk tot dan!
De Senioren evenementen commissie

“HOTEL  TE KOOP”
Door  Toneelvereniging Wagenberg

Het is weer bijna zover.  Toneelvereniging 
Wagenberg heeft het afgelopen half jaar 
de nodige repetities doorlopen om ook 
dit jaar weer een mooi stuk op de plan-
ken te zetten. Dit jaar is gekozen voor het 
stuk “Hotel te koop” van Henk Roede. 
De eigenaars van het betreffende hotel 

zouden graag met pensioen willen maar daarvoor zullen ze 
eerst het hotel moeten verkopen. Dat valt helaas niet mee als 
het hotel eigenlijk een bouwval is en het personeel er continu 
een zooitje van maakt. Dan zijn er ook nog de buren die om het 
minste of geringste komen klagen. Toch komt er iemand opda-
gen die het hotel wel ziet zitten. Zou dit goed aflopen? 

Toneelvereniging  Wagenberg nodigt eenieder die  geïnteresseerd 
is, graag uit om te komen kijken.  De regie is dit jaar wederom in 
handen van Mariëlla Huygens-Steenbergen en de spelers hebben 
samen met haar dan ook hard geoefend om weer een geweldig 
stuk neer te zetten. De voorstellingen zijn op 17, 23 en 24 maart 
om 20.00 uur in Plexat.  Kaarten zijn te koop bij  familie Van 
Gils, Geerakker 20, 4845 ES in  Wagenberg.  Tel 076-5933842. 

TENTOONSTELLING DINASA 
 

Tijdens het paasweekend, op 1 en 2 april, 
organiseert de Wagenbergse fotoclub Di-
nasa haar jaarlijkse expositie. Er zullen 
zo’n 120 foto’s te zien zijn, gemaakt door 
de leden van Dinasa. 
Dinasa is opgericht in april 1982 en aan-
gesloten bij de Fotobond - Nederlands 
Centrum Vrijetijdsfotografie.  Tijdens de 

maandelijkse clubavonden worden eigen foto’s besproken en is 
er ruimte voor instructie door middel van lezingen of videop-
resentaties. Naast de clubavonden worden er werkavonden ge-
organiseerd om technische vaardigheden verder te ontwikkelen 

                                                                                   Foto: Antje Fotografeert
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en fototochten waarbij de leden gezamenlijk op pad gaan om 
foto’s te maken. Inlichtingen over DINASA zijn te verkrijgen via 
fcdinasa@casema.nl.
De expositie locatie is Bij Bas, Dorpsstraat 26 te Wagenberg. 
Openingstijden zijn op beide paasdagen van 11.00 uur tot 17.00 
uur. U bent van harte welkom.

HEEL DRIMMELEN BOULT

Op zondag 8 april organiseert Jeu de 
Boulesvereniging Boulevaart uit Terheijden 
een toernooi waar alle inwoners van de 
gemeente Drimmelen aan kunnen deelne-
men. Dit alles in het kader van het door de 
gemeente Drimmelen opgezette project 

“Samen aan de Slag”. En natuurlijk om de jeu de boules sport 
bekend te maken binnen alle dorpen van onze gemeente.
Hebt u interesse om hier aan deel te nemen dan kan dat. De 
wedstrijden op die dag worden gespeeld in doublette-vorm of-
wel twee tegen twee. Als u dat wilt, dan wordt u heel de dag 
gekoppeld aan een lid van onze vereni-
ging die u gedurende de wedstrijden zal 
begeleiden en alles kan uitleggen over 
deze sport. U kunt natuurlijk ook sa-
men met een partner inschrijven voor 
dit toernooi.
De wedstrijden worden gespeeld op ons terrein aan de Ruiters-
vaartseweg in Terheijden waar we 17 jeu de boules banen ter 
beschikking hebben. Hebt u geen set jeu de boules ballen dan is 
dat geen probleem. Er liggen voldoende sets in onze kantine te 
wachten op gebruik. 
Deelname is gratis. Er wordt om 10.30 uur begonnen met het 
toernooi, dus graag om 10.00 uur aanwezig. Er worden 5 wed-
strijden gespeeld waarna rond de klok van 5 uur de prijsuitrei-
king zal plaatsvinden. 
Wie mogen zich na 8 april de “Beste Boulers van Drimmelen” 
noemen?
Inschrijven voor dit toernooi kan tot en met 4 april bij Ad Mus-
ters, telefoon 06-29051067 of via emailadres wedstrijdleider@
boulevaart.nl.  Wilt u meer informatie over deze dag dan kan dat 
ook via bovenvermeld nummer of emailadres.

JUDOCOMBINATIE  TEAM HARAGEI EN 
JUDOCLUB MADE VEROVERT EREMETAAL 

Zondag 18 februari werd voor de 35ste 
keer het “Sprokkeltoernooi” georgani-
seerd door Budovereniging Rijen.
Al jaren is er een sterk deelnemersveld 
waar de grote verenigingen en sportscho-
len uit heel Nederland acte de présence 
geven. De inmiddels in het hele land be-
kende Judocombinatie van Team Haragei 

en Judoclub Made was hier uiteraard ook bij. Het werd weer 
een lange dag voor de coaches aangezien we deelnemers had-
den van jong tot oud.
Lisa van Kreij was weer ontketend: Lisa is heel het seizoen al 
niet te stoppen en ook in Rijen heeft ze haar visitekaartje weer 
afgegeven door mooi judokampioen te worden.
De -15 jaar categorie bij de dames was weer van hoog niveau.
Mirte Westgeest wist knap de finale te bereiken echter dolf ze 
het onderspit tegen een meisje uit Arnhem. 
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Semena Trimbach was ook 
weer lekker fanatiek bezig en 
wist ook de finale te bereiken. 
Met het oog op het komende 
NK kreeg ze de opdracht mee 
om met wat andere technieken 
te experimenteren. Dit ging 
goed, echter ze wist de finale 
niet te winnen, maar toch weer 
lekker voor het vertrouwen, 
zo’n tweede plaats.
Anouk van Geel met een uit-
houdingsvermogen van een 
groot paard wist na 4 wed-
strijden een verdiende tweede 

plaats te bemachtigen.  Ellen van Batenburg werd keurig 2de met 
mooi en technisch judo.
Darren Rombouts zijn leeuwenhart is weer wakker geworden 
en is de laatste tijd weer als vanouds aan het buffelen op de 
trainingen en het komt er nu ook tijdens de toernooien weer 
uit. Darren wist de finale te bereiken in een zeer sterk deelne-
mersveld  maar helaas trok hij aan het kortste eind.
Zijn zusje Hailey vocht vandaag eveneens met een leeuwenhart 
maar ze kwam elke keer net een klein beetje te kort voor de 
winst. Gezien de inzet zal Hailey volgende keer weer bij de top 
zitten.
Ruben Segers, net een maandje 6 jaar, deed mee in de -8 jaar ca-
tegorie. Voor Ruben was er maar 1 tegenstander waar hij 3 keer 
tegen moest judoën. De eerste keer liet hij zich verrassen en be-
landde in een houdgreep, 
de tweede partij was Ru-
ben overheersend en won 
met 2 x wazari. De beslis-
sende partij was erg span-
nend met scores over en 
weer. De scheidsrechter 
liet zijn tegenstander op 
beslissing winnen. 
Naut Bello -12 jaar -34 kg 
begon de dag in een groot 
deelnemersveld van maar 
liefst 34 judoka’s. Gaande 
de dag wist hij de finale 
te bereiken. De pijp was 
echter ver leeg maar toch 
erg knap       in zo’n groot 
deelnemersveld.
Sem van Gils zat in de-
zelfde poule en wist ook enkele partijen te winnen echter hij 
strandde in het zicht van het erepodium.
Onno Busch is dit seizoen ook lekker bezig.  Vandaag wist hij in 
een zware poule na enkele klinkende overwinningen een mooie 
derde plaats te bemachtigen.
Teun Willemse maakte na lange afwezigheid zijn comeback op 
de tatami.  Teun is het laatste jaar erg gegroeid zowel in de lengte 
als in zijn judovaardigheden en dat liet hij in Rijen zien met een 
welverdiende 3e plaats.
Derde plaatsen waren er tevens voor Djenna van Gils en Dennis 
van Kreij,
De overige judoka’s hebben allemaal enkele wedstrijden kunnen 
winnen maar op zo’n sterk toernooi kan niet iedereen op het 
podium terecht komen. Dus voor jullie geldt: blijven knokken 
tijdens de trainingen en step by step een niveautje hoger.
Wij als trainers/coaches zijn erg trots op jullie.
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36 JAAR  TRIATLON IN  TERHEIJDEN

Op 10 juni 2018 wordt voor de 36ste 
keer de Triatlon georganiseerd in Ter-
heijden. Ter gelegenheid daarvan is 
door de Nederlandse Triatlon Bond 

een artikel gepubliceerd in het bondsblad Transition. Onder-
staand het artikel.
Als je maar lang genoeg gewoon blijft, dan word je vanzelf bij-
zonder. Het is de reclameslogan van een grote verzekeraar, maar 
had net zo goed op de Triathlon Terheijden van toepassing kun-
nen zijn, zegt voorzitter Ger de Peijper van de stichting Triathlon 
Terheijden. De triatlon, die dit jaar voor de 36ste keer wordt ge-
houden, staat bekend als een evenement zonder poeha en zon-
der opsmuk. “Dat wordt blijkbaar gewaardeerd. Reclame maken 
is niet nodig, we lopen toch wel vol.’’ Iedere keer wanneer Rob 
Musters zijn tas inpakt voor de Triathlon Terheijden, stopt hij 
er steevast een stuk of vijf badmutsen in. Op één badmuts na 
leent de 36-jarige triatleet uit Oud-Gastel ze altijd uit aan ande-
re triatleten, weet hij intussen. “De meeste deelnemers denken 
dat ze van de organisatie een muts krijgen. Fout. Bij alle andere 
wedstrijden in het land gebeurt dat wél, maar in Terheijden niet. 
Ook gebruiken ze nog een stift om het startnummer op je arm 
te schrijven. Waarom? Omdat het al een jaar of dertig zo in het 
draaiboek staat, vermoed ik.” Ach, deze voorbeelden zijn exem-
plarisch voor het evenement, vervolgt Musters. “Terheijden is 
een beetje anders dan anders. Een wedstrijd zonder ingewikkeld 
gedoe. Laagdrempelig en goedkoop, met al jaren veel vaste ge-
zichten onder de vrijwilligers. Waar iedereen na afloop een bier-

tje met elkaar drinkt.  What you see, is what you get. Een triatlon 
zoals een triatlon in mijn ogen hoort te zijn.” Rob Musters heeft 
een keer of acht meegedaan in Terheijden. En elke keer stond hij 
op het podium, meestal als winnaar. Of het nou om een achtste, 
een kwart of een halve triatlon ging. De prijs bestond meestal 
uit een bloemetje en een medaille. “Ooit heb ik een dinerbon 
van  € 25,- gewonnen, te besteden bij een restaurant in het dorp. 
De naam van dat restaurant is me even ontschoten. Ik wilde 
daar dus een keer gaan eten, bleek het goedkoopste gerecht 
€ 28,- te kosten. Je kunt het knullig noemen, maar zo bedoel ik 
het niet. Het pást gewoon bij Terheijden. Niet voor niets doe 
ik bijna elk jaar mee, hè?’’ Het is een doordeweekse middag in 
januari.  Voorzitter Ger de Peijper (62) van de stichting Triathlon 
Terheijden zit aan de keukentafel van zijn huis aan de Molen-
straat in Terheijden, met een kop koffie en -uiteraard- het aller-
lekkerste worstenbroodje van héél Noord-Brabant. De Peijper 
wijst naar buiten. “Tijdens de triatlon is deze straat afgesloten 

voor al het verkeer.  Dan zijn hier zo’n 2000 fietspassages. Dat is 
een mooi gezicht hoor.’’ 
De Peijper deed zelf altijd aan karate.  Tot iemand op een gegeven 
moment zei: “Ger, iemand die op karate zit, is een bikkel. Maar 
als je écht een keer wilt afzien, dan moet je aan een triatlonwed-
strijd meedoen.” De Peijper liet zich dat geen twee keer zeggen 
en schreef zich in 1994 in voor Terheijden: 800 meter zwemmen, 
38 kilometer fietsen en 8.5 kilometer lopen. Als hij binnen de 
2.30 uur zou finishen, kreeg hij een ‘bak bier’. Hij ging trainen 
en wist de triatlon te volbrengen in 2,14 uur. Dat ‘bak bier’ was 
binnen en De Peijper had een nieuwe hobby. Het gaat hartstikke 
goed met de triatlon Terheijden, vervolgt De Peijper glunderend. 
Zo goed, dat er vorig jaar voor het eerst een limiet aan het aan-
tal deelnemers is ingesteld.  “800 mensen kunnen zich inschrij-
ven, dan sluiten we de boel. Er is plek voor zo’n 750 deelnemers. 
De ervaring leert toch dat vijftig mensen zich op het allerlaatste 
moment afmelden vanwege ziekte of een blessure. Die limiet 
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heeft vooral te maken met de moeilijke zoektocht naar meer 
vrijwilligers, ook mensen die niets met de sport hebben. We 
hebben er 170, maar zo heel makkelijk zijn ze niet te vinden.’’ 
De eerste editie van de triatlon in Terheijden was in juli 1983, 
zegt de intussen aangeschoven Wim  Vermeij (70), penningmees-
ter van de stichting en voormalig zwemtrainer.  “Ik was er bij, 
die allereerste keer. Het was bloedheet, die dag. Kees Kiep won, 
ik werd vierde.’’ De organisatie was in handen van de plaatselij-
ke wielervereniging, zoals dat met de meeste triatlon wedstrij-
den in het land ging. Na 25 jaar besloot de wielervereniging er 
mee te stoppen: ze hadden het lang genoeg gedaan, van nieuwe 
aanwas was nauwelijks sprake. Ook was het aantal deelnemers 
bedroevend laag geworden: de sport had flink aan populariteit 
verloren. In 2008 heeft het evenement toch een doorstart we-

ten te maken. De Peijper:  “Aanvankelijk leek niemand het stokje 
te willen overnemen, tot een klein groepje de koppen bij elkaar 
stak. Ja, ik was daar ook bij. Als vrijwilliger was ik al betrokken bij 
het evenement. De triatlon hoorde intussen zo bij  Terheijden.  
Toen heeft een bestaande stichting die al jaren de run bike run 
in Molenschot organiseerde en onderdeel is van de Triatlon Ver-
eniging Breda de organisatie overgenomen.’’ De stichting wilde 
graag een aantal wijzigingen doorvoeren: een ander parcours en 
inwoners van Terheijden meer bij het evenement betrekken. Zo 
is ervoor gekozen om in de haven te zwemmen. Ook het fiets-
parcours werd enigszins gewijzigd: er werd voortaan ook dóór 
het dorp gefietst, in plaats van erlangs. De Peijper: “Dat het lukte, 
had vooral ook te maken met twee sportieve wethouders die 
het belang ervan in zagen.’’ De triatlon groeide gestaag. In 2008 
trok het evenement 200 deelnemers, meer dan een verdubbe-
ling ten opzichte van 2007. Er waren twee afstanden: de achtste 
en de kwart. De groei kwam pas echt in 2011, toen de halve 
triatlon aan het programma werd toegevoegd. Kruiningen was 
er mee gestopt, aldus  Vermeij. “In zowel Brabant als Zeeland 
kon je geen halve triatlon meer doen. Wij dachten: dit is onze 
kans!’’ Het toevoegen van de halve pakte goed uit, maar er was 
een keerzijde: als het evenement verder wilde groeien, moest 
een andere start- en finishlocatie worden gezocht.  Vermeij: “In 
de haven hadden we zes verkeersstromen over een breedte van 
zeven meter. Qua logistiek zat het ingenieus in elkaar, ook was 
de sfeer in de haven fantastisch. Maar het werd te krap.  Als we 
groter wilden worden, moesten we écht verhuizen.’’ Café Ons 
Thuis aan de Bredaseweg vormt sinds 2016 het hart van de 
Triatlon Terheijden. Daar drinken alle vrijwilligers de avond voor 
de triatlon een borrel, daar is het inschrijfbureau, daar zitten 
de meeste toeschouwers, daar komen de triatleten zwemmend, 
fietsend en lopend voorbij.  Aan de overkant van de Bredaseweg, 
op het bedrijventerrein, is de wisselzone. De zwemstart is bij 
roeivereniging Breda aan rivier De Mark, vlak naast Ons Thuis. 
Vermeij: “De roeivereniging heeft een prachtige steiger van 35 
meter, eigenlijk zouden we daar even naar toe moeten rijden.’’ 

WWW.RONDOMDETOREN.NL
WWW.FACEBOOK.COM/RONDOMDETOREN
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VAN  ALLES  WAT

LEZERS IN DE PEN

naar hartenlust mogen plassen en poepen waar ze maar willen. 
Zelfs in mijn voortuin. Sterker nog: er wonen mensen in mijn 
straat die zowel een hond als een kat hebben en als die een 
rondje doen met de hond netjes aan de lijn, de kat vrolijk los 
mee loopt en kan gaan staan en zitten waar ze maar wil. Ik gun 
het die buren wel maar begrijp de regels die dit mogelijk maken 
niet. 
Theo van der Rijk, Haagwinde 18, Canine Crimineel.

LANG LEVE HET PUZZELBAD!

Dat kunnen we nu wel zeggen!
Afgelopen januari heeft de gemeenteraad una-
niem goedkeuring gegeven om ons Puzzelbad te 
behouden voor de komende 25 jaar. Dit bete-
kent dat ons zwembad zal worden verbouwd en 
gemoderniseerd en dus een hele generatie hier 
nog van kan genieten. Een discussie van 30 jaar (ja, zolang bestaat 
deze al) kan voorlopig de ijskast in. Iets wat wij als stichting sa-
men met vrijwilligers, we kunnen dit niet genoeg benadrukken 
wat voor een groots signaal dit na alle tijd is geweest, bereikt 
hebben. Iets van Terheijden blijft in Terheijden! 
Wat betekent dit voor de stichting? Hebben wij ons doel ge-
haald: ja. Betekent dit dat we er nu mee stoppen? Nee.
De stichting heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld van een 
protest partij naar een stichting die de verbanden zoekt m.b.t 
tot het Puzzelbad. De wandel4daagse is hier een mooi voor-
beeld van.
Dit willen wij in de toekomst blijven doen.  Tevens zullen wij de 
vinger aan de pols houden bij de verbouwing van het zwembad. 
Hierover vindt u alle laatste informatie makkelijk als u onze fa-
cebookpagina “Stichting van het puzzelbad” liket.
En om te laten zien dat we niet stoppen gaan we dit jaar weer 
met de grote schoonmaak starten. Dit jaar op zaterdag 7 
april. In ieder geval nog 1 maal het “oude” bad schoonmaken en 
afstoffen na een lange winter en weer mooi maken voor onze 
kinderen.
Helpt u mee?  Vele handen maken licht werk. Geef aan of u komt 
op onze pagina of mail naar ons: Puzzelbad@gmail.com.  Wij 
gaan nog even door, gaat u mee?
Namens de stichting, Marcel Maan

LENTEKRIEBELS?
Wereldwinkelweetje

Met een mooi voorjaarszonnetje gaat het 
lentegevoel weer komen en daarbij de 
opruimwoede. Bij jou ook? Dat komt dan 
goed uit, want de Wereldwinkel helpt je 
opruimen! 

Wij hebben een super mooi assortiment handgemaakte man-
den. Je kunt er speelgoed in opbergen, tijdschriften, spullen die 
je even niet kwijt kunt. En natuurlijk de was. De manden uit 
Senegal zijn in diverse maten en uitvoeringen verkrijgbaar. Ze 
zijn al jaren een hit in de woonbladen. Niet zo vreemd, in elke 
hal, woonkamer of kinderkamer komen deze authentieke, hand-
gemaakte  manden goed tot hun recht. En dat is mooi meegeno-
men voor de makers. Zij kunnen hierdoor wat geld sparen voor 
noodzakelijke voorzieningen als medicijnen, schoolspullen én 
voor de aanschaf van schapen, kippen of een ezel. De producten 
worden stuk voor stuk met de hand gemaakt. In de droge tijd, 
van oktober tot april, wordt vooral buiten gewerkt in de scha-

Zogezegd, zo gedaan. Het toegangshek van de roeivereniging is 
helaas gesloten, maar de steiger is goed te zien. Vermeij en De 
Peijper kennen dit stukje Terheijden intussen als hun broekzak. 
En daar, een steenworp verderop, bij het tankstation van Garage 
Bastiaansen, is de finish. De twee staan intussen vlak voor café 
Ons Thuis en kijken nog eens goed rond. Vermeij: “De start- en 
finishlocatie is sinds de oprichting een keer of vier verkast. De 
haven was een sfeervolle plek, maar ik ben ook erg blij met deze 
locatie. En het loopt weer goed met de inschrijvingen voor dit 
jaar.  Voor de halve hebben zich nu al zo’n 200 mensen aange-
meld.’’ De organisatie is verschillende keren door de NTB ge-
vraagd of divisieteams ook kunnen starten, maar het antwoord 
is vooralsnog nee. De Peijper “We hebben niks tegen de NTB, 
maar bij het organiseren van divisiewedstrijden komt er gewoon 
meer kijken. Ik zeg wel eens: deze triatlon is voor Jan met de 
pet. Dat willen we vooralsnog graag zo houden. Het inschrijfgeld 
houden we bewust heel laag. Misschien zijn we zelfs de goed-
koopste van Nederland. Deelnemers krijgen ieder jaar hooguit 
een balpen of een regenhoesje. Eens in de vijf jaar pakken we uit 
met een T-shirt.’’ Tot genoegen van triatleet Rob Musters. Het 
gaat hem te ver om de triatlon van Terheijden kneuterig te noe-
men. “Kneuterig? M.a.w. dat klinkt zo negatief.  Het is gewoon 
een goed georganiseerde wedstrijd die in de loop der jaren 
enorm is gegroeid. Het tijdschema klopt, op het fietsparcours 
ben ik nog nooit de verkeerde kant opgestuurd, alle vrijwilligers 
zijn enthousiast. Ook ben ik blij dat Arjan Schilder nu wedstrijd-
speaker is. Een jonge vent die dat echt heel goed kan. Eigenlijk 
kan ik niks negatiefs bedenken.’’ Oké, een dingetje misschien: dat 
alle deelnemers een badmuts van de organisatie krijgen. Maar 
zo lang dat niet het geval is, zijn er genoeg mensen als Musters. 
Mocht de triatleet uit Oud-Gastel dit jaar weer meedoen, dan 
stopt hij sowieso een handvol extra badmutsen in zijn tas.

CANINE CRIMINEEL

Het onderstaande is moeilijk om voor uit te komen. Ik loop hier 
al jaren mee rond. Maar na vele therapieën en gespreksgroepen 
en na het stukje in Rondom de Toren van 21 februari geschreven 
door Gerard Ramaekers ben ik eindelijk zover om het openbaar 
te maken.  Mensen, ik ben een hondenbezitter. 
Ik weet dat ik me diep moet schamen om in Terheijden te wo-
nen en een hond te hebben. Maar ja, ik kan mijn lieve viervoeter 
niet missen ondanks dat ik weet dat ik er zoveel overlast mee 
veroorzaak. Ik bedoel, we lopen er dagelijks mee over straat. 
Ik ga dan wel zoveel mogelijk heel vroeg en heel laat zodat de 
mensen zonder hond er geen last van hebben, maar overdag 
moet hij toch ook wel eens naar buiten. Ik zorg dan wel dat ik 
altijd poepzakken bij me heb en ruim, waar nodig,  ook altijd 
alles op. Maar ik ben me er van bewust dat ik toch gezien word 
en bied daarom nederig mijn excuses aan aan al die mensen die 
dan geconfronteerd worden met de aanblik van een man met 
een hond. En ik bied zeker mijn excuses aan aan de handhavers 
in ons dorp die door ons, hondenbezitters, zoveel meer werk 
hebben omdat wij, Canine Criminelen, zoveel overlast veroor-
zaken want ja, ook ik laat mijn hond wel eens los op plaatsen 
waar dat niet mag.
Wat ik echter niet begrijp is dat op de plaatsen waar wij, Canine 
Criminelen, onze lieve viervoeters niet los mogen laten, het wel 
vol ligt met allerlei zwerfvuil zoals plastic zakken van chips, pet-
flesjes, blikjes en ander niet verteerbaar afval.  
Ik begrijp ook niet dat bij ons in de straat, en blijkbaar in meer 
straten, het bijna krioelt van de loslopende katten en poezen die 
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duw van grote bomen. In de 
regentijd werken de vrouwen 
als het regent binnen of onder 
een afdak. De vrouwen wer-
ken in hun eigen leefomgeving 
en krijgen per mand betaald. 
Elke vrouw maakt ongeveer 15 
manden per maand. Bij grote 
opdrachten wordt de order 
verdeeld onder meerdere fa-
milies. Er bestaan manden van 
olifantengras, sisal, palmblad/
gras, bamboe e.d. 
In het artikel van vorige week 
in het Carillon hebben we uit-

voerig aandacht besteed aan het feit dat de Wereldwinkel in 
Made in de maand maart officieel 25 jaar bestaat. In verband 
hiermee heb je deze maand 25% korting op alle non food ar-
tikelen, als je voor € 25,- of meer besteedt! Dat is natuurlijk 
heel mooi, als u bv. manden wilt aanschaffen.  Je kunt ons ook 
bezoeken op onze website www.made.wereldwinkels.nl of op 
facebook: Wereld Winkel Made. Je kunt ons ook vinden op “Kijk 
op Drimmelen”, maar leuker is onze winkel te bezoeken in de 
Marktstraat in Made!

BAAS  BLIJVEN  TOT HET EINDE

VERSLAG  VERGADERING 
St. Dorpsraad  Wagenberg 

Tijdens deze vergadering van 28 febru-
ari werd teruggekeken op de onlangs 
gehouden jaarvergadering en vooruit 
gekeken met hoe we omgaan met de 
resultaten van de gehouden pitches. 
De belangrijkste punten uit de 
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vervolgens op de button “activiteitenkalender”. De bedoeling is 
dat we, samen met alle verenigingen, deze kalender voor het 
hele jaar gaan vullen met alle mogelijke activiteiten. Dit kan door 
de vereniging zelf gebeuren (maar dan wel eerst een account 
aanmaken), dat kan ook door (voorlopig) uw activiteiten per 
email te melden bij keesvangurp@outlook.com of bij 
anitadiepstraten@planet.nl. 
Ook hield Lilian Lambrechts een pitch over de site “Wij zijn 
Drimmelen”. Want naast het aangeven van activiteiten op de 
kalender kan iedereen zijn of haar persoonlijke of verenigings-
berichten plaatsen op deze site. De procedure is hetzelfde als 
bij de kalender.
De uitkomsten van de pitch betreffende de Brouwerijstraat zul-
len verder in de werkgroep -die op korte termijn weer bij elkaar 
komt- besproken worden.
Publicaties
Al onze verslagen en als onze nieuwsitems zijn dus voortaan te 
lezen op site “Wij zijn Drimmelen” en op onze eigen website 
www.dorpsraad.wagenberg.eu.
Volgende vergadering
De eerstvolgende vergadering is woensdag 18 april a.s.  We 
beginnen om 20.00 uur in het restaurant van Sporthal Driedorp. 
U bent van harte welkom.

KUNNEN  WE OP UW STEUN 
REKENEN  TIJDENS  COLLECTEWEEK 
REUMAFONDS?

In de week van 19 tot en met 
24 maart is de jaarlijkse col-
lecteweek van het Reumafonds. 
Ook dit jaar zetten 50.000 vrij-

willigers zich met hart en ziel in om door heel Nederland geld 
op te halen voor onderzoek naar reuma. 
Niet alleen contant doneren, maar ook met pin
Met uw donaties helpt u onderzoeken te financieren die de 
oorzaak van reuma kunnen achterhalen en verbeteringen in de 
behandelingen kunnen realiseren. U helpt hiermee het dagelijks 
leven van 2 miljoen Nederlanders met reuma te verbeteren. Dit 
jaar komt een aantal vrijwilli-
gers langs de deuren met een 
nieuwe collectebus waar ook 
bij gepind kan worden. Deze 
collectebus 2.0 is samen met 
25 andere fondsen ontwikkeld 
en wordt het komend jaar ge-
test in 50 gemeentes in Neder-
land.
Meest voorkomende chronische ziekte    
Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan 
gewrichten, spieren en pezen.  Wist u dat 1 op 9 Nederlanders 
kampt met een vorm van reuma, zoals artrose, reumatoïde artri-
tis of jeugdreuma? Dagelijks krijgen 700 mensen de diagnose reu-
ma. Daarmee is reuma de meest voorkomende chronische ziek-
te in Nederland. Hoewel de kenmerken van reuma vaak onzicht-
baar zijn, is de impact van de ziekte groot.  Tweederde (69%) van 
de reumapatiënten wordt dagelijks beperkt in zijn dagelijkse ac-
tiviteiten door pijn, vermoeidheid of verminderde mobiliteit.   
Steun van iedere Nederlander nodig   
Nog meer wetenschappelijk onderzoek is nodig in de zoektocht 
naar betere behandelmethoden. Daar kunt u via de collecte aan 
bijdragen. Verder geeft het Reumafonds ook voorlichting, onder-
steunen we patiënten-activiteiten en komen we op voor de be-
langen van mensen met reuma in de politiek en zorg. Samen zet-

vergadering:
Nieuwe leden
Zeer verheugd konden we de vergadering openen met de ver-
welkoming van twee nieuwe leden die onze Dorpsraad vanaf nu 
komen versterken. Het betreft Elly Prinse die namens buurtver-
eniging ’t Centrum toegetreden is. Zij was deze eerste verga-
dering nog niet aanwezig wegens een nog lopende verplichting, 
maar schuift 18 april definitief aan. Daarnaast mochten we San-
der van Gils begroeten die vanaf nu, namens buurtvereniging 
“De Straat”, lid is van de Dorpsraad. 
Vanuit de gemeente
Coördinator Dorpsgericht Werken Lilian Lambrechts was aan-
wezig. Ze lichtte ons in over de komende bijeenkomst n.a.v. de 
enquête betreffende “Samen maken wij Drimmelen”. Tijdens 
deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij en gediscussieerd over 
de resultaten van de gehouden online enquête over dit thema: 
hoe kunnen we de bewoners beter betrekken bij plannen, beleid 
etc. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 14 maart a.s., 
wordt gehouden in Plexat en begint om 19.30 uur. Binnenkort 
ontvangt u een flyer in uw brievenbus (of u heeft die al ontvan-
gen).
De pitches tijdens de jaarvergadering van 31 januari 
Nadat de diverse sprekers een pitch hadden verzorgd is er in 
groepen over doorgepraat. Bij vrijwel alle onderwerpen die aan 
de orde zijn geweest hebben aanwezigen zich aangesloten. Zij 
zullen t.z.t. een uitnodiging krijgen van de initiatiefnemers om de 
ideeën die tijdens de pitch naar voren werden gebracht verder 
uit te werken.
Eén pitch werd door onszelf gehouden. Deze had betrekking 
op het realiseren van een activiteitenkalender. De kalender is 
inmiddels aangemaakt en is terug te vinden op de website www.
wijzijndrimmelen.nl. Klik daar op de button “Wagenberg” en 
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ten we ons in voor een beter leven met reuma vandaag. Steunt u 
ons ook? Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000, Amsterdam. 
Kijk ook op www.reumafonds.nl.

COLLECTEWEEK  AMNESTY  
INTERNATIONAL 

Geef om vrijheid
Mensenrechtenorganisatie Amnesty 
International houdt in 2018 voor de 

zestiende keer een landelijke collecte. In de dorpen van de ge-
meente Drimmelen zullen van 11 tot en met 17 maart 2018 ca. 
30 collectanten de straat op gaan. 
In 2017 gingen in heel Nederland 15 duizend collectanten langs 
de deuren. Ze haalden daarbij €1,4 miljoen op voor het werk 
van Amnesty. Amnesty had in 2017 de grootste opbrengst per 
bus van alle goede doelen collectes. De gemiddelde opbrengst 
was € 93,- per bus.
Waarom een collecte?
Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar 
onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden of po-
litieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaar-
lijkse collecte van onschatbare waarde voor de organisatie. Met 
het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty 
haar werk blijven doen. 
Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty Interna-
tional op www.amnesty.nl.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende ac-
tualiteiten van en voor Drimmelen 

en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers 
gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder 
commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@om-
roepdrimmelen.nl. 
Zendtijd Politieke Partijen
De verkiezingen voor de gemeenteraden staan weer voor de 
deur en natuurlijk besteden we daar als lokale omroep aandacht 
aan. Omroep Drimmelen stelde aan iedere partij 2 tot 3 minu-
ten zendtijd beschikbaar om de belangrijkste standpunten van 
de partij voor het voetlicht te brengen.  Voorafgaand aan onze 
reguliere uitzending ziet u iedere week 2 partijen hun standpun-
ten voor het voetlicht plaatsen. Op 7 maart staan de VVD en 
CDA in de uitzending en vanaf 14 maart ziet u CAB en Groen 
Drimmelen.
Afvalbakkenrace

Op 6 januari 2018 gaf 
oud-topschaatser Gianni 
Romme het startschot 
voor de afvalbakkenrace 
op een markt in het cen-
trum van Made. Er gingen 
steeds twee deelnemers 
de strijd met elkaar aan 
om zo snel mogelijk alle 

soorten afval goed te scheiden. De markt was onderdeel van 
de campagne ‘Afval scheiden loont’ die de inwoners van Drim-
melen stimuleert om hun afval nog beter te scheiden voor het 
milieu. 
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Woonbeurs
Iedereen kon zich op 
27 januari uitgebreid la-
ten informeren over het 
woningaanbod in de ge-
meente Drimmelen en 
alles wat komt kijken bij 
duurzaam, veilig en prettig 
wonen.  25 deelnemende 
organisaties presenteer-

den zich die middag. Er waren makelaars, projectontwikkelaars, 
aannemers, hoveniers, de politie, brandweer, de gemeente, wo-
ningbouwcorporaties, zorginstellingen en bedrijven die zich 
richten op het energiezuinig en levensloopbestendig maken van 
de woning.  Wij waren er voor u bij en maakten een impressie.
Handbaltoernooi Made

Handbalvereniging
Made organiseerde 
eind december 2017 
al weer voor de 25ste 
keer hun handbaltoer-
nooi in de Amerhal in 
Made. Groep 5, 6, 7 en 
8 van 3 lagere scholen, 
namelijk Den Duin, 

Stuifhoek en Lage Weide deden mee.  In 2016 werden de meis-
jes van de Lage Weide Nederlands Kampioen. U heeft er van-
wege carnaval even op moeten wachten, maar nu staat het dan 
toch in onze uitzending.
Dorpsgericht Werken
Iedere 2e helft van de maand kunt u kijken naar een afleve-
ring van Dorpsgericht Werken. Dorpsgericht Werken gaat om 
het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en sociale betrok-
kenheid. Coördinator Lilian Lambrechts zal u in deze rubriek 
voorzien van informatie over actuele zaken die hiermee samen 
hangen.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een en-
thousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv 
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luis-
teren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken.  
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren, 
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets 
voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij 
leren het u graag. Onze contactgegevens vindt u op de website 
www.omroepdrimmelen.nl.
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 digitaal of 
analoog op kanaal 45/663.25 MHz. Uitzending gemist of kunt u 
ons thuis niet ontvangen? Bezoek ons YouTube kanaal. De ra-
diozender is 24 uur per dag te beluisteren via de kabel op 92.9 
FM, het digitale Ziggo radiokanaal 917, in de ether op 106.9 FM 
en natuurlijk ook online via de livestream. Volg ons ook op de 
website www.omroepdrimmelen.nl en op Facebook.

NIEUWS UIT HET OVERLEG
Van het Wmo-Platform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimme-
len adviseert het college van 
burgemeester en wethouders 
over het beleid rond de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag 
van de maand in een openbare vergadering bijeen. 

Informatie over Wmo-zaken:
Blijverslening 
Tijdens de onlangs ge-
houden woonbeurs 
bleek dat er tot nu toe 
geen gebruik is gemaakt 
van deze lening. Oude-
ren die dat wensen kun-
nen een lening krijgen 
om hun woning aan te 
passen, zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen.  Drim-
melen hanteert daarbij een bovengrens van € 30.000,-.  Er is een 
budget van € 200.000,- beschikbaar. De gemeente gaat meer 
bekendheid geven aan deze mogelijkheid. 
Privacy 
Het Platform vraagt zich af hoe de gemeente omgaat met de 
privacy van haar inwoners. Welke informatie mag de gemeente 
doorgeven aan andere instanties en welke niet? Het blijkt moei-
lijk om daar een eensluidend antwoord op te vinden. Kan een 
deskundige het Platform hierover nader informeren?
Toegankelijkheid 
Het college van B&W heeft besloten het proefproject “Kom 
Binnen” voor de toegankelijkheid van verenigingen en clubs te 
verlengen.  Tot nu toe is vooral gekeken naar de zgn. fysieke toe-
gankelijkheid, zoals trottoir, toilet, trap e.d. Het begrip toegan-
kelijkheid is ook breder toepasbaar.  Je kunt dan bv. denken aan 
leesbaarheid van (gemeentelijke) brieven en formulieren. 
Wmo-Verordening 
De gemeenteraad heeft de aangepaste verordening vastgesteld. 
Het Platform vond het een voortzetting van eerder beleid en 
heeft geen aanvullend advies uitgebracht.
Activiteiten-coördinator
Er zijn activiteiten opgezet ter bestrijding van eenzaamheid, 
zorgmijding en preventie. Deze activiteiten krijgen vaak niet de 
gehoopte belangstelling. Het Platform vraagt zich af of het aan-
bod niet te veel beperkt blijft tot “vermaak”.  Waarom geen ac-
tiviteiten op het gebied van ontwikkeling? Zoals een leesgroep, 
een kunstgroep, een discussiegroep en dergelijke.
Jaarverslag 
Het jaarverslag 2017 van het Wmo-Platform is gereed.  Tijdens 
de volgende vergadering zal het aan B&W worden aangeboden. 
Vragen of opmerkingen over deze informatie? 
Reageren kan naar het WMO-Platform Drimmelen per brief p/a 
Middelmeede 5, 4921 BZ Made of e-mail: info@wmoplatform-
drimmelen.nl.  Website: www.wmoplatformdrimmelen.nl.

DE MENS  ACHTER HET KUNSTWERK
Kunstuitleen De Wisseling

De gemeente Drimmelen kent 
een groot aantal kunstenaars. 
Hun werk is onder andere te 
bewonderen tijdens de jaarlijk-
se kunstroute in de gemeente 

Drimmelen. Maar wie is de mens achter het kunstwerk? In deze 
rubriek stellen wij graag maandelijks een kunstenaar aan u voor. 
Dit keer maakt u kennis met Nancy van Oosterhout. Haar 
werken zijn te zien op  www.dewisseling.com.  Nancy vertelt:
Ik ben Nancy van Oosterhout en woon in  Terheijden. Ongeveer 
drie jaar geleden ben ik gestart met fotograferen.  Wat begon als 
hobby groeide al snel uit tot een echt bedrijf: Nankee. 
Met een simpele camera trok ik in het begin de natuur in en 
genoot van alles wat er te zien was. De mooiste beelden legde 
ik vast.  Al snel liep ik echter tegen de beperkingen van mijn 
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camera aan -of misschien werd ik op een gegeven moment wel 
gewoon veel kritischer op mezelf- en toen heb ik een professi-
onele camera gekocht, de Nikon d500.
Mijn hoogtepunten zijn er best veel de afgelopen 3 jaar. Zo heb 
ik in 2017 een fotowedstrijd van National Geographic gewon-
nen, waardoor mijn foto dit jaar haar kalender siert.  Wat was 
ik trots! Dat was ik ook toen ik vorig jaar een reportage mocht 
maken van Koning Willem-Alexander. Eng? Ja, absoluut. Maar 
ook een enorme eer.  Nog zo’n beroemdheid is ‘Dog Whisperer’ 
Cesar Milan. Hij heeft mij persoonlijk benaderd om foto’s voor 
een event van hem in Spanje aan te leveren. 
Die winst bij National Geographic heeft me overigens ook nog 
een blog opgeleverd bij fotoblad Zoom. Hierin geef ik tips en 
vertel vooral over wat ik allemaal mee maak als fotograaf.  Want 
dat is nogal wat. Ik fotografeer namelijk heel uiteenlopende on-
derwerpen.  Van familieportretten tot bedrijfsreportages en van 
huisdierenportretten tot honden in actie. Steeds meer mensen 
weten mij inmiddels te vinden en mijn foto’s zijn regelmatig in 
kranten en tijdschriften terug te vinden. Daarnaast ben ik me 
tevens gaan toeleggen op uitvaartfotografie. Op verzoek van de 
nabestaanden leg ik de uitvaart vast;  bijzonder en uitermate 
dankbaar. 
Verder geef ik ook met enige regelmaat beginnerscursussen fo-
tografie.  Aangezien ik vaak in de natuur te vinden ben, ken ik bij-

voorbeeld de plekken waar je 
de grootste kans hebt om wild 
te spotten. Dat enthousiasme 
breng ik graag op anderen over 
en natuurlijk sta ik uitgebreid 
stil bij de werking van de ca-
mera. Kortom: ideaal voor ie-
dereen die meer wil dan enkel 
fotograferen op de automati-
sche stand. Fotograferen is na-
melijk hartstikke leuk! Zelf vind 
ik het heerlijk om in de natuur 
tot rust te komen. Je bent zo 
met je camera en de omgeving 

bezig dat je de mooiste dingen tegenkomt en alle hectiek om je 
heen even vergeet. Het fotograferen in opdracht is fantastisch 
omdat je dan veel blije/dankbare mensen tegenkomt. Het is een 
afwisselend en buitengewoon interessante baan.
Wat ik met de grote collectie foto’s doe? Velen zijn te koop, 
variërend van een leuke foto aan de muur tot hele muurbedek-
kingen, alles kan.  We leveren op hout, canvas behang etc.
Hoe ik uiteindelijk bij De Wisseling terecht ben gekomen, is vrij 
eenvoudig te verklaren. Het is mijn moeder die deze kunstuit-
leen heeft opgezet. Vaak zijn kunstwerken behoorlijk prijzig. Voor 
de gemeente Drimmelen en uiteraard daarbuiten zorgt De Wis-
seling dat iedereen -met zowel een ruime als smalle beurs- een 

mooi kunstwerk in huis kan hebben. Hier werk ik graag aan mee. 
Mijn foto`s zijn van 9 maart tot 20 april te zien in het gemeen-
tehuis in Made. Meer informatie over mijn werk en eventuele 
cursussen is te vinden op www.nankee.nl of via Facebook op 
Nancy van Oosterhout.

TRAAIS ENERGIE COLLECTIEF
Uitnodiging

De Traaise Lente 
komt eraan!  
Zaterdag 17 maart om 15.00 uur start de Traaise Lente. Hét begin van de 
energierevolutie in Terheijden. Pim de Ridder van het Traais Energie Collectief 
spijkert stellingen aan de poort van het Witte Kerkje. Lokale politici nemen plaats 
op de Traaise zeepkist. 

Om 15.30 uur gaan de kinderen aan de slag met knettergekke experimenten, 
samen met de professoren van Mad Science. In het Witte Kerkje kun je de 
Tegenlicht-documentaire ‘Op energiemissie’ over energiecommissaris Ruud 
Koornstra bekijken. Echt een aanrader! 

Tussen 15.30 uur en 17.00 uur kun je gratis tickets voor 
de avondvoorstelling ophalen. Het Witte Kerkje 
wordt ‘s avonds omgetoverd tot filmtheater voor 
‘Before the Flood’ van Leonardo di Caprio. De film 
begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 
Het aantal tickets is beperkt. Zorg dus dat je op 
tijd bent, want op = op! 

Tot zaterdag 17 maart!

traaisenergiecollectief.nl

Het bruist, 
knettert en 
knalt in 
Terheijden! 
De professoren van Mad Science komen naar ons dorp. Met knettergekke proefjes 
en experimenten, waar je haren recht van overeind gaan staan, leer je meer over 
duurzame energie. Doe mee met de zonne-hopper race. Ontdek hoe we 
energie uit de zon kunnen gebruiken om waterstof te maken. 

Ben jij een echte durfal en doe je mee met deze super coole experimenten? 

Kom 17 maart van 15.30 tot 16.30 uur naar het Witte Kerkje. Daar gaan de 
professoren samen met jou aan de slag. Blijf vooral tot het eind, want we sluiten 
de middag knallend af!

Neem je ouders mee als ze durven. 
Ook voor hen is van alles te doen! 

Tot dan!

BAM!

swoesj!

Uitnodiging speciaal  voor  k inderen ui t  Terhei jden !
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GEMEENTE

STIMULERINGSSUBSIDIE  VOOR PILOT 
MET INTEGRALE KIND CENTRA

Wethouder Hans Kuijpers overhandigde 
dinsdag 6 maart aan de schooldirecteuren 
van vier basisscholen uit de gemeente een 
symbolische cheque voor vier pilots met 
een Integraal Kind Centrum (IKC). 
In een IKC werken basisonderwijs, kin-
deropvang en peuterspeelzaal samen. De 
subsidie is een éénmalige stimuleringssub-

sidie van € 10.000,- per locatie. Het doel is dat de IKC’s zich op 
korte termijn verder ontwikkelen tot een volwaardig IKC en 
een voorbeeld worden voor eventueel andere IKC-initiatieven. 
Het gaat om de volgende pilot-IKC’s:  
• IKC bij brede school de Windhoek in Terheijden (OBO en 
Eskadee).
• IKC bij de Zeggewijzer in  Terheijden (SKOD en Eskadee).
• IKC bij brede school de Schittering in Hooge Zwaluwe (De 
Waarden en Eskadee).
• IKC bij de Stuifhoek in Made (SKOD en Eskadee).
In 2015 hebben de besturen van de Stichting Katholiek On-
derwijs Drimmelen (SKOD), Stichting Openbaar Onderwijs 
West-Brabant (OBO) en Stichting de Waarden, Stichting Kin-
deropvang ESKADEE en de gemeente Drimmelen een onder-
zoek gedaan naar de mogelijkheden van IKC’s in de gemeente. 
In april 2016 ondertekenden alle partijen een intentieovereen-
komst. Zij spraken daarbij af dat er vier pilot-IKC’s komen. De 
gemeente heeft hierin een ondersteunende rol en geeft daarom 

de subsidie. De IKC’s zijn van start gegaan per 1 januari 2018.  
Het doel van een IKC is om de functies opvang, opvoeding, ont-
wikkeling en educatie samen te brengen. Dit gebeurt op een 
manier die past bij de behoeften van de kinderen en hun ouders. 
Het ideaal is dat kinderen van 0 tot 13 jaar en hun ouders op 
één locatie gebruik maken van een divers aanbod op hoog ni-
veau. Daarbij ervaren zij geen schotten tussen instellingen, zijn 
er doorgaande lijnen op pedagogisch-didactisch gebied en is er 
een ‘warme overdracht’ van de ene functie / beroepskracht naar 
de andere. Ook is het de intentie om samen te werken met cul-
tuur-, sport- en muziekverenigingen. Dat gebeurt bijvoorbeeld 
nu al in Hooge Zwaluwe, waar de school muzieklessen door de 
muziekvereniging faciliteert. 

UITNODIGING BEWONERSAVOND
Vervolg enquête en online platform ‘Samen maken wij 
Drimmelen’

Enquête en online plat-
form ‘Samen maken wij 
Drimmelen’
De enquête ‘Samen maken wij 
Drimmelen’ is door 600 men-
sen ingevuld. Ruim 70 mensen 
hebben meegedaan met het 
online platform. Op 29 maart 
presenteren we de resultaten 
van de enquête en het plat-

form.  We hopen op deze avond om 19.30 uur in de Cour 
met veel mensen uit  Terheijden in gesprek te gaan. 
Waarom willen we bewoners betrekken?
De gemeente Drimmelen vindt het belangrijk om bewoners, 

Vier Pasen!
brunch & diner

Zondag 1 april 2018
PaasBrunch
Tijdens de lunchuurtjes geniet u van onze paasbrunch! Vers gebakken brood, diverse soorten 
kaas en vleeswaren, bereidingen van ei, salade en nog veel meer lekkers worden geserveerd 
tijdens deze heerlijke brunch. Reserveer uw plekje snel! U kunt op deze dag aanschuiven voor de 
brunch tussen 12.30 en 13.00 uur.  De kosten voor de paasbrunch zijn slechts € 19,50 per persoon.

Aspergediner
Liever iets later op de dag lekker eten? Vanaf 17.00 uur is Ripasso ‘gewoon’ geopend. Kies 
lekker van de kaart of... Reserveer voor het vier gangen Aspergemenu! Drie gangen met 
asperges en daarna een verrassingsdessert. De kosten voor het Aspergediner zijn € 45 per 
persoon. U dient voor dit menu, in verband met seciale inkoop, wel te reserveren.

Voor beide dagdelen vernemen wij graag uw diëetwensen vooraf bij de reservering.

Moerdijkseweg 10 4844PD Terheijden
076 - 593 1297 info@restaurantripasso.nl www.restaurantripasso.nl
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namens u te stemmen. Dit kan op twee manieren:
1. Machtiging door schriftelijke aanvraag
U kunt via de website www.drimmelen.nl of bij publiekszaken 
op het gemeentehuis, Park 1 in Made, kosteloos een ‘aanvraag-
formulier volmacht’ downloaden en/of afhalen om een andere 
kiezer te machtigen om voor u te stemmen. Bij een gemeente-
raadsverkiezing kunt u iemand machtigen binnen de gemeente 
en voor het Referendum kunt u iemand binnen heel Nederland 
machtigen. Het formulier en de stempas (indien reeds verstrekt) 
moet uiterlijk 16 maart 2018 bij de gemeente zijn ontvangen. 
Als het verzoek is goedgekeurd, krijgt de gemachtigde een vol-
machtbewijs thuisgestuurd waarmee de stem uitgebracht kan 
worden. 
2. Machtiging door overdracht van de stempas (onderhandse 
volmacht)
Om een machtiging te geven vult een kiezer het gedeelte van 
de stempas (achterzijde) in dat hiervoor is bestemd. Zowel de 
kiezer als de gemachtigde (woonachtig in dezelfde gemeente) 
moeten deze volmacht ondertekenen. Dit kunt u tot en met de 
dag van de verkiezingen doen. De volmachtstem dient voorzien 
te zijn van een (kopie)identiteitsbewijs van de volmachtgever en 
tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.
Een persoon die wordt gemachtigd om voor iemand anders te 
stemmen mag maximaal 2 volmachten aannemen. Bij optie 1 kan 
de volmacht niet ingetrokken worden, bij optie 2 kan dit wel 
door de omgezette stempas terug te vragen bij de gemachtigde.
Hebt u vragen over dit onderwerp? Wij beantwoorden ze graag. 
Neem contact op met ons via backofficeburgerzaken@drimme-
len.nl of telefonisch via telefoon 14 0162. Informatie over de 
gemeenteraadsverkiezingen en het referendum kunt u vinden 
op www.drimmelen.nl.
Tellers gezocht voor gemeenteraadsverkiezingen
Lijkt het u leuk om ons te helpen met het tellen van de stem-
men? Dan zijn wij op zoek naar u!
De werkzaamheden beginnen rond 21.00 uur. Samen met de 
voorzitter, andere stembureauleden en tellers telt u de uitge-
brachte stemmen.  Vergoeding: € 44,15 (bruto).
Functie-eisen:
- 18 jaar of ouder
- Lichamelijk in staat stembiljetten te tellen (zo nodig op de 
vloer)
- Nauwkeurig
Meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem contact op 
met ons via backofficeburgerzaken@drimmelen.nl of telefo-
nisch via telefoon 14 0162.
Belastingaanslag 
Deze periode ontvangt u de gecombineerde belastingaanslag 
OZB,  riool- en afvalstoffenheffing. In deze aanslag vindt u ook 
de rekening voor het legen van de afvalcontainers in 2017 (na-
tuurlijk tegen het tarief van 2017).
Heeft u een machtiging afgegeven voor automatische incasso? 
Dan wordt het aanslagbedrag in 10 maandelijkse termijnen aan 
het eind van de maand afgeschreven.  Wilt u deze machtiging als-
nog afgeven, dan kan dat via het formulier bij de aanslag. Kiest u 
niet voor de automatische incasso,  zorgt u er dan voor dat het 
hele aanslagbedrag uiterlijk 31 mei 2018 overgemaakt is.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Terheijden, Zeggelaan 3 (4844 SB) (W-2018-0083): Het bouwen 
van een schuur.
Terheijden, Bosbies 10 (4844 HM) (W-2018-0094): Het bouwen 
van een carport.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Polanenstraat 1 (4844 BE) (W-2017-0530): Het kap-

verenigingen, ondernemers en organi-
saties te betrekken bij plannen, beleid 
etc. We willen dat mensen meedoen 

en staan open voor initiatieven. Dit sluit aan bij de nieuwe ma-
nier van werken van de overheid.  We willen nog meer samen 
doen.  Ook willen we graag weten hoe we dat samen op een nog 
betere manier kunnen doen. 
Weth. Harry Bakker, Dorpsgericht werken, gem. Drimmelen 

HET E-VELD:  DE EERSTE DUURZAME 
WOONWIJK  VAN DRIMMELEN

In Terheijden komt op het voormalige voetbalveld -het E-veld-  
een wijk met ongeveer 30 duurzame woningen in 2021. Op het 
veld komt een mix van goedkope koopwoningen, sociale huur 
en dure huurwoningen. Deze woningen worden duurzaam ge-
bouwd (gasloos, energieneutraal en duurzame materialen).  Ook 
de openbare ruimte wil de gemeente duurzaam inrichten. 
De gemeente start binnenkort met de planvorming voor de wijk 
en wil daarbij diverse partijen betrekken, zoals het  Traais Ener-
gie Collectief, Duurzaam Drimmelen, Woonvizier en bewoners 
van de naastgelegen buurt het F-veld. Ook toekomstige bewo-
ners worden uitgenodigd om mee te denken over het plan. 
Bij het maken van het plan zet de gemeente ambitieus in op 
langzaam verkeer, groen en water, spelen en duurzame voor-
zieningen.  Hiermee wil de gemeente draagvlak creëren en een 
voorbeeld geven van duurzame mogelijkheden. 

De gemeente Drimmelen werkt aan de uitbreiding van het wo-
ningbestand, vanwege de grote behoefte aan woningen.  Wet-
houder Stoop zegt dat er vooral in Made en Terheijden krapte 
is, vandaar dat de gemeente Drimmelen het woningbouwpro-
gramma uitbreidt van 75 naar 100 woningen per jaar en eigen 
gronden vrijmaakt voor nieuwbouw. 

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Werkzaamheden waterleidingnet Terheijden
Drinkwaterbedrijf Brabant Water start half maart met het ver-
vangen van de oude waterleidingen in en rond de Bergen in 
Terheijden. Omwonenden worden over de werkzaamheden 
door Brabant Water geïnformeerd. Actuele informatie vindt u 
op www.waterstoring.nl/brabantwater.
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsver-
kiezingen en het raadgevend Referendum Wet 
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. 
Bent u verhinderd om zelf uw stem uit te bren-
gen? Bij de verkiezing van de leden van de Ge-
meenteraad en het Referendum op woensdag 
21 maart 2018 kunt u iemand machtigen om 

Wethouder Jan-Willem Stoop op het E-veld in Terheijden
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Zaterdag 17 maart in de Stube van “Ons Thuis” 

Krijg je de Lentekriebels 

Een gezellige avond met (lente) muziek, en drankjes. 

Bij ieder drankje dat je besteld krijg je een muntje.  

Bij 5 muntjes krijg je een cadeau om jezelf mee te 
kriebelen. 

Met als speciaal lente kriebel drankje, de Aperol Spritz. 

Bestel je dit drankje krijg je gelijk een kriebelcadeau. 

Aanvang; 20.30 uur 

Entree: Gratis 
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KERKEN

pen van een boom in de voortuin.
Wagenberg, Geerakker 51 (4845 EP) (W-2018-044): Het plaat-
sen van een overkapping.
DORPSGERICHT  WERKEN

Dorpsgericht werken gaat om 
het bevorderen van leefbaar-
heid, veiligheid en sociale be-
trokkenheid. Hiervoor werkt 

de coördinator dorpsgericht werken samen met bewoners, wo-
ningcorporaties, politie en straathoekwerker.  Wilt u ook bijdra-
gen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 140162 of 
llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen via twitter: 
@LilianDrimmelen.  
Bijeenkomsten ‘Samen maken wij Drimmelen’
In maart en april organiseren we bijeenkomsten in alle dorpen 
waar de resultaten van de enquête en het platform ‘Samen ma-
ken wij Drimmelen’ gepresenteerd worden. 
De bijeenkomsten per dorp:
(- Drimmelen: woensdag 7 maart in Ons Dorpshuys)
- Wagenberg: woensdag 14 maart in Plexat
- Lage Zwaluwe: donderdag 22 maart in ’t Appeltje
- Made: maandag 26 maart in ‘t Trefpunt
- Terheijden: donderdag 29 maart in de Cour
- Hooge Zwaluwe: woensdag 4 april in de Zonzeel
Alle avonden beginnen om 19.30 uur.
De gemeente Drimmelen vindt het belangrijk om bewoners, 
verenigingen, ondernemers en organisaties te betrekken bij 
plannen, beleid etc. We willen dat mensen meedoen en staan 
open voor initiatieven. Dit sluit aan bij de nieuwe manier van 
werken van de overheid.  We willen nog meer samen doen. Ook 
willen we graag weten hoe we dat samen op een nog betere 
manier kunnen doen. 
Meer informatie over het dorpsgericht werken vindt u op 
www.wijzijndrimmelen.nl.

KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 11 maart 2018, 10.00 uur:  Vierde zondag van de 
40 dagentijd, ds. A. van Prooijen uit Breda. Diaconiecollecte: KIA 
- project 40dagentijd. Locatie: het Witte Kerkje
Zondag 18 maart 2018, 10.00 uur: Vijfde zondag van de 
40dagentijd. Gezamenlijke dienst in de Protestantse Kerk te Lage 
Zwaluwe, mw. ds. J.W. Allewijn. Diaconiecollecte: KIA - project 
40dagentijd. Koffiedrinken na de dienst. Er is kindernevendienst.
Veertigdagentijd voor Pasen - Oecumenisch Avondge-
bed -  Vespervieringen: 
In de vroege avonduren openen rooms katholieke- en protes-
tantse kerken hun deuren als voorbereiding op het feest van 
Pasen. Het thema is: “Jezus voor ogen, door Lijden heen tot 

Heerlijkheid”. 
Van de vijf vieringen res-
teren er nog de volgende 
drie: 7 maart kerk H. Ber-
nardus Made, 14 maart 
kerk H.Gummarus Wa-
genberg,  21 maart Witte 
Kerkje  Terheijden. Aan-
vang 19.00 uur, einde ca. 
19.45 uur.
Voorgangers zijn pw 
Han Geppaart, ds Bert 

Fockens, pw Nellie van der Made.
Wij nodigen u uit deel te nemen aan deze momenten van gebe-
den, bezinning, stilte, samenzang. 
Werkgroep oecumenisch avondgebed, Herman Nierse

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

Diensten door de week  en  in het  weekend
Zaterdag 10 maart GEEN VIERING.
Zondag 11 maart 9.30 uur: Parochiële viering in de Gum-
maruskerk in Wagenberg.  Voorgangers Mgr. Liesen en pastoraal 
team met alle koren.
Maandag 12 maart 10.30 uur: Woord-en Communieviering 
in  Verzorgingshuis  Antonius  Abt.
Zaterdag 17 maart 19.00 uur: Woord- en Communievie-
ring met extra collecte voor de Vastenaktie. Voorganger past. 
werker G. Oostveen - Anthony Singers.
Maandag 19 maart 10.30 uur: Woord-en Communievie-
ring in  Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger Mevr. G. van 
de Korput.
Openingstijden parochiekantoor:
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2  is alleen geopend 
op dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 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 wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw,  verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen laat het dan a.u.b. weten 
aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR, Terheijden tel. 
076 5931216. Bij voorbaat dank.
Bisdomleiding brengt bezoek aan Vijf Heiligen Parochie
De bisschop draagt verantwoordelijkheid voor zijn hele bisdom. 
Het is dus belangrijk dat hij weet wat er leeft in de parochies. 
Daarom bezoekt de bisdomleiding elk jaar een aantal parochies. 
Er zijn dan gesprekken met het parochiebestuur, het pastoraal 
team en de vrijwilligers.  Aan de orde komen de huidige situatie 
en de toekomstverwachtingen op pastoraal, organisatorisch en 
financieel gebied. De bisschop hecht er eveneens grote waar-
de aan om met de hele parochiegemeenschap samen te vie-
ren. Dit jaar bezoekt het bisdom onze Vijf Heiligen Parochie op 
woensdag 7 maart. De visitatiecommissie -in de persoon van 
Vicaris Paul  Verbeek en stafmedewerker Annemiek Waij- komt 
dan naar Made en Terheijden.  Ook Marjan Beneken Kolmer-Vijn 
van het secretariaat van het Vicariaat zal aanwezig zijn. Op zon-
dag 11 maart gaat de bisschop samen met het pastoraal team 
voor in de parochiële eucharistieviering om 9.30 uur in de H. 
Gummaruskerk in Wagenberg. Na afloop is er gelegenheid de 
bisschop en elkaar te ontmoeten. In de Antonius Abtkerk en de 
Bernarduskerk zijn dat weekend dan geen vieringen. We nodigen 
iedereen van harte uit met ons mee te vieren.
Bestuur en pastoraal team Vijf Heiligen Parochie
Peuter-kleuterkerkviering: Zacheüs klimt in een boom: 
zondag 18 maart 11.00 uur, Gummaruskerk, Wagenberg
Zondag 18 maart is de volgende peuter-kleuterkerkviering. 
Dat is de vijfde zondag in de veertigdagentijd. In deze tijd be-
reiden we ons voor op Pasen. We zullen daar in de viering niet 
rechtstreeks naar verwijzen. 
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IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

In de veertigdagentijd (ook vastentijd genoemd) sta je stil bij de 
manier waarop je leeft. 
Je kunt op een goede manier leven, maar ook op een verkeerde 
manier. Wanneer je vaak iets van een andere kinderen afpakt 
willen zij niet meer met je spelen. Je hoort er niet meer bij. Jezus 
laat zien dat je het weer goed kunt maken. Kinderen zullen dat 
zelf ontdekken in deze vertelling die op hun niveau is uitgewerkt. 
We hopen dat er weer velen aanwezig zijn.
Sinds vier jaar zijn wij ook op Facebook te vinden. Zoek op ‘Vijf 
Heiligen Parochie’ en like ons om zo van alle informatie en foto’s 
op de hoogte te blijven.

INSCHRIJVEN VOOR KAM IS GESTART

De 36ste Kulturele Amateur Manifestatie 
Breda wordt in 2018 gehouden op 15 en 
16 september in het Chassé Theater 
in Breda. De eerste inschrijvingen zijn al 
binnen! Inschrijven is mogelijk tot 1 
mei. De KAM-organisatie rekent wederom 
op zo’n negentig enthousiaste Bredase 

dansscholen, orkesten, koren en toneelgroepen. Het gaat zeker 
weer een mooi cultuurfeest worden!
Kulturele Amateur Manifestatie Breda wordt sinds 1977 jaarlijks 
in september gehouden. Culturele amateurgezelschappen wordt 
een podium geboden in een echt theater met professioneel 
licht en geluid. Deelname en bezoek aan de KAM zijn gratis. 
Voorwaarde voor deelname is wel dat gezelschappen sociale en 
culturele binding hebben met Breda en hoofdzakelijk daar actief 
zijn. KAM Breda is jaarlijks mogelijk dankzij het enthousiasme 
van alle vrijwilligers, de medewerkers van het Chassé Theater en 

de financiële ondersteuning door gemeente Breda. 
Bredase culturele amateurgezelschappen die nog niet eerder 
(of langer dan 5 jaar geleden) aan de KAM hebben meegedaan, 
kunnen zich vanaf nu melden. Een mailtje met contactgegevens 
naar info@kambreda.nl volstaat om het inschrijfformulier 
te ontvangen. Voor meer informatie: www.kambreda.nl of 
Facebook-pagina ‘Kulturele Amateur Manifestatie - KAM Breda’.

PRAKTIJKSCHOOL BREDA

Er staat een nieuwe Open 
Dag van Praktijkschool Bre-
da voor de deur,  op don-
derdag 15 maart 2018. 
De school slaat haar deuren 
open om alle bezoekers te 
verwelkomen. Toekomstige 
leerlingen kunnen samen met 
hun ouders binnen lopen tussen 16.00 en 20.00 uur. Ook andere 
geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Praktijkschool Breda helpt leerlingen op weg naar een zelfstan-
dig bestaan van werken, wonen, vrijetijdsbesteding en burger-
schap.  We gaan uit van de mogelijkheden, oplossingen en uitda-
gingen, en we begeleiden leerlingen tijdens hun schoolloopbaan 
om maximale doelstellingen te bereiken. 
Leerlingen kunnen kiezen uit vier sectoren: Groen, Techniek, 
Zorg & Welzijn en Dienstverlening. Daarnaast verlaten zij de 
school met een uitstroomportfolio. Gedurende minimaal twee 
jaar biedt Praktijkschool Breda de benodigde nazorg. 
Praktijkschool Breda, Frankenthalerstraat 17, 4816 KA Breda. 
Tel. 076 522 60 30. 
Kijk ook eens op www.praktijkschoolbreda.nl.
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IVN NATUURWANDELING CHAAMSE 
BOSSEN

Zondag 11 maart kunt u op pad met de 
natuurgidsen van IVN Mark & Donge om 
de metamorfose van deze vroeger tamelijk 
saaie bossen te ontdekken. 
De een z’n dood is een ander z’n brood. Dat 
gaat zeker op voor de bomen in de Chaamse 

bossen. Tot voor kort stonden hier vrijwel uitsluitend naaldbo-
men. Door het afdammen van sloten zijn delen van dit bos weer 
moerassig geworden. Dennenbomen kunnen slecht tegen water 
en sterven af waardoor er ruimte komt voor boomsoorten die 
wel graag natte voeten krijgen. Zo moet een afwisselend ge-
mengd bos ontstaan. We gaan lekker struinen en genieten van 
deze gedaanteverwisseling. Het is in deze tijd van het jaar erg 
nat dus doe je laarzen aan! 

Vertrek om 14.00 uur vanaf Restaurant De Steengroeve, Indu-
striestraat 24, 4861 PR Chaam. De wandeling duurt anderhalf 
tot twee uur en is vrij toegankelijk. 
Een plattegrondje met het vertrekpunt én meer informatie kunt 
u vinden op www.ivn-markendonge.nl.

Terheijden

Meer weten? Kijk op www.sovak.nl/open-dag-2018

Wij ontmoeten je 
graag!
Ben je nieuwsgierig hoe het is om te werken in de 

(gehandicapten)zorg en wat de mogelijkheden zijn, 

ook qua opleidingen? Wil je een kijkje nemen in 

een woning of activiteitencentrum en al je vragen 

stellen? Of liever sfeer (en wafels!) proeven, genieten 

van muziek en een drankje tijdens het gezelligste 

ontmoetingscafé van Terheijden, Café Doetertoe? 

Kom dan naar de open dag van SOVAK!

Zaterdag 17 maart 2018

14.00 - 16.00 uur

Koningsveld 1, Terheijden

Zaterdag

17 maart 
2018

Terheijden
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‘NLDELTA CHALLENGE: DEEL DE DELTA!’

Om Nationaal Park NLDelta sterker, bekender en zichtbaarder 
te maken organiseren de initiatiefnemers van NLDelta een wed-
strijd voor studenten en pas afgestudeerden.  Wie heeft het bes-
te vernieuwende idee, ontwerp of plan om mensen NLDelta te 
laten beleven? Voor de uitvoering van het winnende concept is 
€ 40.000,- beschikbaar.
Mooiste natuurgebied
Het gebied van Nationaal Park NLDelta strekt zich uit vanaf de 
kust voor de Haringvlietsluizen tot aan de Merwede bij Slot Loe-
vestein (getijdengebied) en vanaf de molens van Kinderdijk tot 
de Zuiderwaterlinie. Eind 2016 werd NLDelta Biesbosch-Ha-
ringvliet verkozen tot een van de vier ‘Mooiste natuurgebieden 
van Nederland’. De verkiezing werd georganiseerd als onder-
deel van het Programma Nationale Parken van de Rijksoverheid. 
Challenge
In 2017 is een begin gemaakt met de uitvoering van de ambities 
van NLDelta. Om NLDelta sterker, bekender en zichtbaarder 
te maken in de samenleving wordt nu een wedstrijd georga-
niseerd voor studenten en net afgestudeerden. De wedstrijd, 
onder de noemer ‘NLDelta Challenge: Deel de Delta’, wordt 
georganiseerd door NLDelta (Parkschap Nationaal Park De 
Biesbosch, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Droom-
fondsproject Haringvliet) in samenwerking met Delta Talent. De 
opgave voor de deelnemers is om te komen met een vernieu-
wend idee, concept of plan, virtueel of tastbaar, op het web of 
met objecten, om de zichtbaarheid en beleving van NLDelta te 
verhogen. Het kernwoord hierbij is verbinding in de breedste 
zin van het woord. 
Deelname
Deelname staat open voor studenten en recent afgestudeer-
den (na 1 januari 2017) van alle studierichtingen:  WO, HBO- en 
MBO-opleidingen, zowel individueel als in teams. Opleidingen 
op het gebied van stedenbouw, mode, geschiedenis, communica-
tie, media, journalistiek, waterbeheer, fotografie, ecologie, kunst, 
gaming, techniek, IT, theater enz. kunnen allemaal meedoen. 
Speciaal voor de wedstrijd is sinds 5 februari de website 
www.deeldedelta.nl online. Deelnemers kunnen zich aanmelden 
via de website. Om de deelnemers te inspireren en te helpen in 
de ontwikkeling van hun ideeën worden twee speciale dagen ge-
organiseerd: een ‘Inspiratiedag’ op 19 maart, waarbij deelnemers 
aan de wedstrijd onder deskundige begeleiding enkele represen-
tatieve delen van het gebied bezoeken; en een ‘Verbeterdag’ op 
25 april, met korte lezingen en/of workshops en de mogelijkheid 
voor deelnemers om hun plannen aan te scherpen in een één op 
één overleg met de aanwezige professionals.
Meedoen kan tot 4 juni 2018. Tijdens de feestelijke finale op 14 
juni mogen de finalisten een pitch houden. Een jury van deskun-
digen van naam uit diverse werkvelden, van ecologie tot design, 
kiest uit de genomineerde inzendingen een winnaar. De samen-
stelling van de jury wordt tijdens de Inspiratiedag op 19 maart 
bekend gemaakt. De winnaar krijgt € 1.000,-. Daarnaast is een 
bedrag van € 40.000,- beschikbaar voor realisatie van het win-
nende idee.  
Nationaal Park NLDelta
In NLDelta vormen natuur, mens en economie al meer dan 600 
jaar een hechte drie-eenheid.  Alles draait om leven met de na-

tuur en in het bijzonder het water. Het is de plek waar rivierwa-
ter uit heel West-Europa de zee ontmoet en een internationaal 
kruispunt voor bijzondere (trek)vissen en -vogels, zoals de steur 
en de vis- en zeearend. Het is een gebied in continue ontwik-
keling, waar schijnbaar onmogelijke combinaties mogelijk wor-
den. Van Slot Loevestein tot voorbij de Haringvlietdam, NLDelta 
vertelt een typisch Nederlands verhaal.  Het verhaal van leven 
onder de zeespiegel en van leven met water.
Meedoen kan via www.deeldedelta.nl. Daar kun je ook meer 
informatie vinden over de wedstrijd.

CANADEES STUDENTENORKEST
in de Grote Kerk Breda

Op maandag 12 maart verzorgen 
twee Canadese studentenorkesten 
een bijzonder concert -Lisgar in the 
Netherlands- in de Grote Kerk. Het 
concert is onderdeel van hun tournee 
door Nederland waarbij Tweede We-
reldoorlog gedenkplaatsen worden 
bezocht. 
De orkesten van het Lisgar Collegia-
te Institute in Ottawa bestaan uit 70 
studenten tussen de 14 en 18 jaar. Het blaasorkest Symphonic 
Winds en het Symphonic Orchestra vertolken muziek van Hän-
del, Verdi, Rossini en Tsjaikovski. 
Wethouder Werk, Inkomen en Cultuur, Marianne de Bie, zal na-
mens de gemeente Breda aanwezig zijn. 
Het concert begint om 20.00 uur,  einde 22.00 uur.  
De toegang is gratis. 

Rondom de Toren wordt bezorgd op 
woensdag of donderdag.

Geen RdT in uw brievenbus? 
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of kwaliteit.zuidwest@axender.nl

of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer vermelden.

---------------------------------------------------
Uw post it gratis in Rondom de Toren?

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

Op de Spinolaschans.  Foto gemaakt door Frans Snoeren



Gezondheid

Alarmnummers - Politiezaken

Gemeente informatie

Overige

Colofon

Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 43 50 00
Tandarts   0162 - 42 40 24
Pastorale zorg  06 - 51 49 00 11
Bloedafname Terheijden  Hoofdstr. 2, ma. - vr.  8.30 - 10.00 u
Bloedafname Wagenberg Dorpsstr. 58a, ma. en do. 9.00 - 10.00 u
Apotheek Terheijden 076 - 593 43 00
Service Apotheek Wagenberg Dorpsstraat 58a, na contact apotheek     
                                           Made, ma. - vr.  8.15 - 10.00 uur
Thebe Thuiszorg  088 - 117 32 16
   www.thebe.nl info@thebe.nl
Thebe Thuiszorgwinkel Uitleen Markstraat 4  Terheijden
   ma. - vr.  09.00-12.00 uur
MediPoint Thuiszorg 088 - 10 20 100,  www.medipoint.nl
Hulpmiddelen Uitleenpunt Geriafit  0162 - 68 02 34
Zorg en Welzijn Kruisgebouwwww.kruisgebouw.nl
Surplus Welzijn  Raadhuisstraat 2c  Terheijden
        www.surpluswelzijn.nl 
     Maatsch.  Werk   076 502 77 88
    Spreekuur dinsdag van 9.00-10.00 uur
     Sociaal Raadslieden Werk 076 502 77 88 
   Spreekuur di. en do. van 9.30-12.00 u 
   sociaalraadslieden@surpluswelzijn.nl
     Schuldhulpverlening          076 502 77 88
Juridisch spreekuur  Raadhuisstraat 2c  Terheijden
   1e en 3de maandag 17.00 - 18.00 uur 
SWO    0162 - 45 18 94
   www.swodrimmelen.nl 
   secretariaat@swodrimmelen.nl 

Alarmnummer Algemeen 112
Politie Zeeland en West-  0900 - 88 44
Brabant Team  www.politie.nl
Wijkagent  Laurens Brooimans & Dayenne Sjardijn
Terheijden Wagenberg 0900 - 88 44 

Gemeentehuis   Park 1 - Made  T 14 01 62
    www.drimmelen.nl
WMO-loket    ma. - vr.  9.00 - 12.30 uur  
    gemeente@drimmelen.nl
Millieustraat Terheijden  076 - 593 47 95
Openingstijden   ma. -  vr.  13.00 - 16.00 uur
    za.  10.00 - 15.00 uur
Ophalen afval Terheijden            Groen: 21-03-2018/Grijs: 28-03-2018
                     Wagenberg           Groen: 23-03-2018/Grijs: 30-03-2018
Ophalen oud papier  10-03-2018
Ophalen plastic afval Terheijden: 21-03-2018     
     Wagenberg: 23-03-2018

Bibliotheek Terheijden:   di./wo. 15.00 - 17.30 uur
    vr. 15.00 - 19.30 uur   
Stichting Volksbelang:  0162 - 67 98 00

Website:   www.rondomdetoren.nl 
Facebook:  www.facebook.com/rondomdetoren
Twitter:   www.twitter.com/rondomdetoren 
Inleveren kopij:   info@rondomdetoren.nl
   uiterlijk 14-03-18 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 - 53 89 20 35
   uiterlijk 14-03-18 (voor 17.00 uur)
Secretariaat:           Postadres: Hoevenseweg 18 - 4845 PD Wagenberg 
                Tel. contact: 076 - 593 21 37
Bezorgklachten:  kwaliteit.zuidwest@axender.nl
       liesbeth@rondomdetoren.nl
 Extra exemplaren:        Terheijden:  Bibliotheek - ‘Toptiekske - 
                                                    Jürgen en Carolien van Dongen
       Wagenberg: Bakkerij Léon van Dongen,  
                         Slager Hermans
Drukkerij:  Gianotten Printed Media  Tilburg


