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SPORT

LENA BUURON EN ROOS DIRKSE 
WINNEN EEN GOUDEN MEDAILLE
GV Samen voor Terheijden

Op het turntoernooi in Prinsenbeek hadden 
10 turnsters van onze vereniging hun 2e plaat-
singswedstrijd.
Het toernooi was bijna niet doorgegaan om-
dat er geen vereniging zich had aangemeld om 

de wedstrijd te organiseren. 
Door de KNGU is toen 
onze vereniging benaderd 
om deze wedstrijd samen 
met 2 andere verenigingen te 
organiseren. Dit werden GV 
Fier en VLC uit Breda.
Het is heel veel werk ge-
weest en de vrijwilligers uit 
alle 3 de verenigingen heb-
ben deze dag tot een goed 
einde gebracht. De vrijwilli-
gers waren ouders van onze 
turnsters, bestuurslid en 
onze turnsters zelf, die jury-
meisje waren of van de toe-
stelcommissie.
Vrijdagavond om 22.30 uur begon het opbouwen en zondag-
avond werd alles weer afgebouwd. Het zijn alles bij elkaar 3 fijne 
en gezellige dagen met elkaar  geweest.
Voor Lena en Roos was het helemaal een geweldig toernooi. Op 
de 1e plaatsingswedstrijd was onze Roos Dirkse 3e geworden 
en op deze wedstrijd glansrijk 1e. Lena Buuron was op de 1e 
plaatsingswedstrijd nipt met 0,25 punt verschil 4e geworden en 
nu was ze ook 1e;  allebei gefeliciteerd!
Van de overige turnsters die meededen heeft een aantal zich 
geplaatst voor de Regiofinale of Toestelfinale.
Op 25 maart zijn de laatste turnsters in Vlijmen aan de beurt 
voor hun 2e plaatsingswedstrijd.

SPORTVERENIGING “TOT ONS PLEZIER”
Voor (ex) hart- en/of COPD-patiënten

De jaarwisseling en het carnaval liggen weer achter ons en we 
gaan het mooie weer tegemoet. We kunnen weer naar buiten 
om te gaan bewegen. Maar heeft u een stok achter de deur,  
voor als het weer toevallig te slecht is om een rondje te lopen 

of te fietsen? Waarschijnlijk niet. 
Bent u (ex) hart- of COPD-patiënt, neem dan de stok op en 
ga ermee op de woensdagochtend naar sporthal Driedorp in 
Wagenberg. Want daar sporten elke woensdagochtend (be-
houdens schoolvakanties) tussen 09.30 uur en 10.30 uur een 
25-tal mensen. Zij bewegen daar, onder begeleiding van twee 
bevoegde trainers, een uurtje ter stimulering van hart en 
longen. Het is namelijk van groot belang om na de revalida-
tie te blijven bewegen. De laatste 10 tot 15 minuten gebrui-
ken we voor een afsluitend spel, bijv. badminton of volleybal.  
Na het bewegen is het vanaf 10.30 uur een gezellig samenzijn 
in restaurant Driedorp en halen we de sociale contacten aan 
onder het genot van een kopje koffie. 
In de “grote” vakantie houden we de sociale contacten in stand 
door, evt. met partners, een middagje uit te gaan in de directe 
omgeving. We zijn o.a. geweest naar een struisvogelboerderij, 
het Slot Loevestein en het orgelmuseum.
Dan hebben we, voor de leden en hun evt. partner, net voor 
de kerstdagen een gezellige middag met een kerstlunch en aan-
sluitend een verloting onder het genot van een versnapering.  
Denkt u, na het lezen van bovenstaande, dit lijkt mij wel wat, 
kom gerust eens kijken of meedoen om te ervaren hoe het is. 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij onze secretaris K. 
Geluk onder telefoonnummer 0168-482674 of via de mail bij: 
c.looman@casema.nl.

3e  SHOTOKAN TOERNOOI EEN FEIT!

Op zondag 4 maart is in Terheijden, naar 
originele Japanse traditie, het 3e Shotokan 
Toernooi Terheijden gehouden. Diverse 
karatescholen waren uitgenodigd om aan 
deze wedstrijd, naar de oude regels van het 
Shotokan, deel te nemen. 
De volgende scholen hebben deelgenomen: 

Stichting Karate-do Academie Itosu, Karate Moerdijk, Archida, 
Strive and Struggle, Van Gils Sport, Sportcentrum Elhatri, 
Shotokan Karate-do Teteringen, Karate dojo Umo, Team 
Landveld, Shotokan Karateclub Etten-leur, Karate do San, 
Karate-do  Vlissingen en natuurlijk Karate Vereniging Terheijden.
Op deze dag, waar de Cour in Terheijden Japans ingericht was, 
was de spanning goed te voelen.  Vooral bij de jongste karateka’s 
die als eerste met elkaar de strijd aangingen in het onderdeel 
Kata (Schijngevecht).
Niet alleen de junioren maar ook de senioren die aan dit 
toernooi hebben meegedaan stonden toch wel iets of wat 
gespannen op de wedstrijdvloer. En dit was ook wel een beetje 
terecht; veel van de deelnemers deden dan ook voor de eerste 
keer in hun karateloopbaan mee met een toernooi.
Met het tweede onderdeel, Kumite (vrij gevecht), waren het 
vooral de junioren die hun vaardigheden lieten zien op het 
wedstrijdveld. Ook hier waren karateka’s bij die voor het 
eerst, in wedstrijdverband, het vrije gevecht aangingen met 
een tegenstander van een andere sportschool of dojo. Het 
vrije gevecht was er niet minder om. Met veel technieken en 
uithoudingsvermogen werden er mooie scores behaald. 
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Al met al een mooi toernooi om op terug te kijken.
Heeft u na het lezen van dit artikel interesse gekregen voor 
deze sport, die wij niet alleen in wedstrijdverband maar ook 
in de recreatieve vorm geven, kom dan een keer kijken in onze 
Dojo.  Wij geven les op de maandag, woensdag (hoog niveau) 
en vrijdag.  Voor de jeugd is de les van 19.00 uur tot 20.00 uur, 
daarna zijn de senioren van 20.00 uur tot 21.30 uur.  
Info: www.karate.nl,  facebook en/of Jan Vervoort 076-5933867 
/ 06-52848378.

ONDER DE SCHUTSBOOM

Traditiegetrouw start het schietseizoen van het Kloveniersgilde 
met halfvasten met het boomopenen. Dat was 
dit jaar op zondag 11 maart. Die middag verza-
melden de gildebroeders en -zusters zich om 
13.00 uur in de gildekamer om de Koning (Je-
roen Koreman) en koningin (Tonnie Thijssen) 
af te halen om het eerste schot te lossen. Voor 
deze gelegenheid was de koningin ten huize 
van de koning neer gestreken aan de haven.  

Om klokslag 13.30 uur vertrok het gilde met vliegend vaan en 
slaande trom richting het huisadres van de koning. Dit maal be-
sloot de dekenordebewaarder 
een lange route te nemen en het 
gilde te profileren in het dorp.  
Aangekomen bij het woonhuis 
van de koning belde de hoofd-
man aan om het vorstenpaar te 
begroeten en uit te nodigen om 
een vendelgroet in ontvangst te 
nemen. Hierna nodigde het vors-
tenpaar het gilde uit om binnen te 
komen voor een worstenbroodje 
en een consumptie. Om klokslag 
15.30 uur klonk het vertreksein van de dekenordebewaarder 
om op te stellen en te vertrekken naar de gildekamer. Het jong-
ste gildelid  Sam van Gils (2 jaar en 3 maanden) voegde zich na 
zijn middagslaapje bij het gilde om samen met zijn opa, (de de-
kenschrijver) op de scootmobiel mee te gaan naar de gildekamer. 
Bij de gildekamer aangekomen werden koning en koningin door 
de hoofdman verzocht om het eerste schot te lossen en zo 
het nieuwe schietseizoen te openen. Dit gebeurde onder luid 
applaus van de gildeleden. 
Hiermee was het echter nog niet gedaan. De hoofdman had 
nog een verrassing voor John Spoor, echtgenoot van een van 

onze muzikan-
ten. John, die zelf 
geen lid is van 
het gilde maar 
zich voor het 
gilde inzet als 
verkeersrege-
laar, werd door 
de hoofdman 
toegesproken 
en geëerd. John 
heeft in 2017 

menig optocht vergezeld en steeds gezorgd dat het gilde veilig 
over straat kon gaan, evenals vandaag. Omdat John zich belange-
loos daarvoor inzet, heeft het gilde besloten hem uit te roepen 
tot vriend van het gilde, een titel die zelden wordt afgegeven. 
Slechts eenmaal eerder is dit gebeurd:  in 2011  was het Jan Daas 
die deze titel mocht ontvangen. 



 
  

4

De hoofdman reikte John onder luid applaus van de gildebroe-
ders en -zusters de bijbehorende oorkonde en bloemen uit. Ook 
voor hoofdman Piet v. Geffen was er een bedankje, voor zijn 
eerste lustrum als hoofdman. Een van de muzikanten heeft een 
speciaal muziekstuk geschreven dat zij ter uitvoering brachten. 
Hiermee kwam een einde aan de plechtigheden. John gaf een 
rondje. Bedankt vriend.  Vanwege het mooie zachte weer bleven 
de gildeleden lang nagenieten.
Peter van Oosterhout, dekenschrijver

HET VOORJAAR KOMT ER AAN!!

En dat betekent dat een nieuw tennis-
seizoen weer gaat beginnen. Na stor-
men, wind en het koude en natte weer 

hopen we nu op een lang seizoen met veel gelegenheid om op 
onze kunstgrasbanen te kunnen tennissen.
In principe kan er het hele jaar door getennist worden, zelfs als 
de stoep nat is, zijn de banen meestal droog genoeg om gewoon 
een potje te spelen.

We starten het nieuwe seizoen met ons openingstoernooi op 
zaterdag 24 maart.  Voor leden is dit tevens de gelegenheid 
om de nieuwe spelerspasjes op te halen. Ons clubhuis staat de 
hele dag open! 
Nieuwsgierig wat een lidmaatschap inhoudt? Zin om eens ken-
nis te maken met tennis? Dan bent u altijd van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen op ons mooie tennispark. Voor in-
formatie kunt u ook terecht op onze website www.ruitersvaart.
nl.  Van harte welkom! 
TTV Ruitersvaart.

BILJARTVERENIGING  TOUCHÉ
ZOEKT NIEUWE LEDEN

Biljartvereniging Touché is een kleine vereniging, die elke dins-
dag clubavond heeft bij De Gouden Leeuw in Terheijden. Op 
deze avond spelen wij per jaar enkele onderlinge competities 
driebanden.
Wij zijn op zoek naar 3 nieuwe enthousiaste leden die het 
driebandenspel een warm hart toedragen.
Ook organiseren wij al 8 jaar in de eerste 2 weekenden van het 
jaar het Traais Kampioenschap Driebanden.
Mocht je interesse hebben om bij ons clubje te komen, schroom 
dan niet om op dinsdagavond vanaf 20.00 uur bij De Gouden 
Leeuw binnen te wandelen voor meer informatie en natuurlijk 
is het mogelijk om enkele avonden proef te draaien.
Met vriendelijke groet, B.V.  Touché
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HEEL DRIMMELEN BOULT
Wie worden de beste boulers van onze gemeente?

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

project “Samen aan de Slag”. En natuurlijk om de jeu de bou-
lesport bekend te maken binnen alle dorpen van onze gemeente.
Hebt u interesse om hier aan deel te ne-
men dan kan dat. De wedstrijden op die 
dag worden gespeeld in doublette-vorm 
ofwel twee tegen twee.  Als u dat wilt, dan 
wordt u heel de dag gekoppeld aan een lid van onze vereniging 
die u gedurende de wedstrijden zal begeleiden en alles kan uit-
leggen over deze sport. U kunt natuurlijk ook samen 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 boule 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 prijsuit-
reiking 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 bo-
venvermeld nummer of emailadres.

PIERRE FRANKEN NA 22 JAAR 
BESTUURSLID  AF 
bij TTV  Tios  Terheijden
 

Na 22 jaar onafgebroken deel te heb-
ben uitgemaakt van het bestuur van tafel-
tennisvereniging TIOS Terheijden, is Pier-
re Franken op 15 maart jl. gestopt met 
zijn werkzaamheden binnen het bestuur.  
Als jonge kerel van 20 jaar is Pierre in 1984 
lid geworden van de afdeling tafeltennis binnen 

de (toen nog) OMNI sportvereniging SV Terheijden.  Al na een 
paar jaar had hij samen met Edwin Wiersma de vrijdagjeugd on-
der zijn hoede. Deze jeugd hebben zij heel wat jaren de topspin 
en ander slagenrepertoire van het behendige tafeltennisspel bij-
gebracht. In 1996 is Pierre als voorzitter in functie getreden. Hij 
volgde Jan Weterings op. In zijn functie als voorzitter heeft Pier-
re in 1997 de opsplitsing van OMNI sportvereniging SV Terhe-
ijden naar onze zelfstandige tafeltennisvereniging begeleid. Onze 
vereniging kreeg toen de naam TTV TIOS Terheijden. Tijdens 
zijn voorzitterschap werd onze vereniging wat ‘professioneler’. 
We gingen bijvoorbeeld competitie spelen in een verenigingste-
nue met naam van onze sponsor. Tevens vierden we in 2004 
ons 25-jarig jubileum (in 2019 bestaan we 40 jaar). Na ruim 12 
jaar voorzitter te zijn geweest vond Pierre het in 2008 welletjes 
en gaf hij de hamer over aan zijn neef Jan-Willem Stoop. Pier-
re werd wedstrijdleider. De laatste jaren lette Pierre op onze 
centjes in zijn rol als penningmeester binnen het bestuur. Het 
bestuur en de leden van TTV TIOS Terheijden willen Pierre dan 
ook van harte bedanken voor zijn jarenlange inzet binnen het 

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

info@harmonieterheijden.nl
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OPROEPEN

EN  TOEN GEBEURDE...

bestuur, maar ook op andere vlakken binnen onze vereniging.  
We hebben Pierre dan ook tijdens onze algemene ledenverga-
dering van 15 maart in het zonnetje gezet. Gelukkig blijft Pier-
re nog gewoon lid van onze club, dus achter de tafeltennista-
fel blijven we hem zeker zien.  Pierre, van harte bedankt…!!! 

OUD MAART - NIEUWS

De maand maart heeft niet erg goed bekend gestaan in de ge-
schiedenis van twee panden aan de Moerdijkseweg bij het begin 
van de  Withuisstraat. Beide waren bekend als  WIT HUIS en zijn 
in 1933 en in 1975 door brand verwoest.
Restaurant RIPASSO heeft voorheen bekend gestaan als BUI-
TENLUST en dateert van 1933.  Tot die tijd stond daar HET 
WIT HUIS, dat in het voorjaar was afgebrand. In de Provinciale 
Noordbrabantsche en ‘s Hertogenbossche Courant van 4 maart 
stond het volgende te lezen: 
“BRAND.  Men meldt ons dat het bekende “Witte Huis” van 
den Heer J. v. d.  Vorst te Terheijden is uitgebrand. Met hulp van 
de buren kon de inboedel gered worden. Het huis is verzekerd, 
de inboedel niet. De brandspuit van Wagenberg kwam ter hulp 
en wist de schuur nog te behouden.”
In maart 1975 gebeurde hetzelfde op de andere hoek van de 
driesprong: 
„Vannacht is het bekende café-restaurant Het Witte Huis aan de 
Moerdijkseweg in  Wagenberg geheel uitgebrand. Persoonlijke 
ongelukken hebben zich niet voorgedaan. De materiële scha-
de is echter aanzienlijk.” Hiermee opende Dagblad De Stem op 
7 maart een uitgebreid artikel over dit trieste gebeuren. Deze 
zeer bekende uitspanning was vele jaren uitgebaat door de fa-
milie Diepstraten en Rasenberg-Diepstraten. In 1975 was het 
pand verhuurd. 
Henk Kooijman maakte deze foto van de ruïne van het ruim 
anderhalve eeuw oude café.  Ook het hier nieuw gebouwde 
pand is wit en herinnert zo aan het “Vanouds bekend Wit huis”.

N.B. Een kleine aanvulling die betrekking heeft op het “Oud 
februari-nieuws” in Rondom de  Toren van 21 februari:  Door de 
vliet kwam nog een tweede boot met daarop het feestcomité en 
kinderen uit de buurt die hadden meegeholpen om het huis van 
de familie De Jong-van Tilburg te versieren. 
Zie Vlasselt-boekje 31: “Buurtvereniging ‘De Straat’ 50 jaar” 
(1986).
Johan van der Made

ROLERISUIT HEEFT DRINGEND 
BUSCHAUFFEURS EN RITTENPLANNER  
NODIG

Al meer dan 30 jaar verzorgt ANBI-stich-
ting Rolerisuit met een aantal bussen uit-
stapjes naar allerlei bestemmingen voor 
bewoners van verpleeghuizen, woonzorg-
centra en gezinsvervangende tehuizen. Per 

jaar worden rond de 500 ritten gereden met ongeveer 10.000 
passagiers.
Door het onverwachte overlijden van een vaste chauffeur die 
veel ritten reed en het benodigde aantal beschikbare buschauf-
feurs tijdens de vakantietijd, is Rolerisuit op zoek naar ten min-
ste 5 chauffeurs, die op vrijwilligersbasis enkele ritten per 
maand kunnen maken. Voor het rijden met de touringcars van 
Rolerisuit is een groot rijbewijs, inclusief vermelding van code 
95, vereist.
Chauffeurs die interesse hebben in het rijden met een bus van 
Rolerisuit kunnen contact opnemen met Joop Jansen, voorzitter 
van Rolerisuit. Hij is bereikbaar via zijn mobiele telefoonnum-
mer 06 5331 6015.  Via e-mail is het uiteraard ook mogelijk 
Rolerisuit te benaderen. Het mailadres van Rolerisuit is roleri-
suit@casema.nl.
Naast chauffeurs is Rolerisuit op zoek naar een rittenplan-
ner op vrijwillige basis, die minimaal 3 ochtenden of middagen 
per week afspraken voor geboekte ritten vastlegt en chauffeurs 
koppelt aan de ritten. Hiertoe worden o.a. telefoongesprekken 
gevoerd en e-mails verwerkt. De gezochte rittenplanner kan 
met pc’s omgaan.
Rolerisuit is gevestigd in Breda,  Bredestraat 4. 
Joop Jansen, voorzitter
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IETS  VOOR  JOU?

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:
Budgetcoach vluchtelingenwerk 
Ben je goed met financiën en wil je anderen hierbij helpen? Dan 
kun je vluchtelingen ondersteunen en adviseren hun financiële 
situatie in goede banen te leiden totdat ze financieel zelfredzaam 
zijn.
Koffie vrijwilliger
Ben je sociaal en wil je iets be-
tekenen voor een ander? Een 
groepje van 6 personen tussen 
de 30 en 50 jaar met NAH (= 
Niet Aangeboren Hersenlet-
sel) woont zelfstandig in een 
appartementencomplex in Ter-
heijden. Zij vinden het gezellig om af en toe samen koffie te 
drinken of iets te doen. Een vrijwilliger helpt dit te organiseren 
en te begeleiden.  
Vrijwilliger bij de Nationale Wandel Challenge
Er wordt vanaf mei 2 x per week gedurende 20 weken gewan-
deld, met als afsluiting een drie-daagse en een Grand finale in 

Amsterdam. Deze wandeltochten worden begeleid door vrij-
willigers, de buurtsportcoach, fysiotherapeut en huisartsen en is 
bedoeld voor mensen met gezondheidsproblemen (bv diabetes) 
en overgewicht. 
Begeleider dagactiviteiten
Ben je iemand die graag bezig is met anderen? De cliënten van 
Prisma die naar de dagopvang in de Wijngaerd gaan, vinden het 
heel fijn om samen gezellig activiteiten te doen en vinden het 
nog fijner als hier een vrijwilliger bij komt helpen.

DEELNEMERS GEZOCHT!
Voorjaarsmarkt Drimmelen

Op zaterdag 14 april houdt platform 
Kiemkracht een voorjaarsmarkt waarop 
verschillende partijen uit de regio, die met 
‘duurzaam groen’ bezig zijn, zich kunnen 
presenteren: organisaties, ondernemers, 
agrariërs, gemeente en particulieren. De 
locatie zal zijn bij Kwekerij Helkant in Hooge Zwaluwe. 
Wat regelen wij voor u? De locatie, de kramen en de publici-
teit.  Wat kunt u allemaal doen op deze markt? Uw organisatie 
presenteren, duurzame planten en groene artikelen verkopen, 
workshops geven, uw bedrijf of organisatie promoten. Wat kost 
het? Als u zelf voor een stand zorgt kost het niets! Wij kunnen 
eventueel voor een kraam zorgen tegen kostprijs.
Inlichtingen: kiemkrachtdrimmelen@gmail.com / Leen Kalkman 
0168-482886 / Cedric Bouché 06-21840155.

KINDERHULP

Kinderhulp helpt kinderen die in ons land 
in armoede opgroeien. Wij vinden dat zij 
er ook bij moeten horen, maar helaas is 
dit voor 1 op de 8 kinderen niet zo van-
zelfsprekend. Dat zijn 421.000 kinderen 
die niet kunnen meedoen met leeftijdsge-
nootjes en volwassen zorgen hebben. Kin-
derhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwemlessen, een 
dagje uit, een fiets, opleiding, leesboek of een laptop mogelijk te 
maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie 
toekomst verdienen!
Wat Kinderhulp doet
Kinderhulp biedt financiële ondersteuning aan kinderen én jon-
geren in armoede van 0 tot 21 jaar, voornamelijk op de volgende 
gebieden:
Ontwikkeling (opleiding, leesboeken, cursus, sport, zwemles, 
eenvoudige laptop of ander schoolmateriaal, muziek, speel- en 
spelmateriaal);
Ontspanning (dagje uit, Sinterklaas, weekje kamperen, pleeg-
gezindagen);
Basale zaken (fiets, kamerinrichting, kleding);
Bijzondere zaken (naamsverandering, medicijnen, therapie);
En dat doen we al sinds 1959.
Missie
Ervoor zorgen dat kinderen en jongeren in armoede (tot 21 
jaar) er ook gewoon bij kunnen horen.
Visie
Kinderhulp vindt dat in Nederland armoede geen reden mag 
zijn dat kinderen worden buitengesloten. Kinderhulp wil er-
voor zorgen dat alle kinderen er gewoon bij kunnen horen. 
Dit doen we door oog te hebben voor hun behoeften en hen 
te ondersteunen als zij nergens anders voor (financiële) hulp 
terecht kunnen.
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Dus heeft u in de week van 16 t/m 21 april nog een paar uur-
tjes over om te collecteren voor dit goede doel, bel dan naar 
Tiny van den Broek  06-17340841.

CURSUSSEN  VRIJWILLIGERS  ACADEMIE 
DRIMMELEN

De Vrijwilligers Academie Drim-
melen biedt gratis workshops en 
cursussen aan voor (toekomstige) 
vrijwilligers om het vrijwilligers-

werk leuker,  makkelijker en aantrekkelijker te maken.
In april worden de volgende cursussen gegeven:
Autisme Belevings Circuit 
Mensen met autisme beleven de wereld op een andere manier. 
Wil je zelf ervaren hoe het voelt om autisme te hebben? Zodat 
je autisme beter kunt begrijpen? Volg dan het Autisme Belevings 
Circuit.  Via tien korte, praktische opdrachten ervaar je wat de 
impact van autisme is op het dagelijks functioneren, hoe men-
sen met autisme de wereld beleven en wat er omgaat in hun 
gevoelswereld. 
Op donderdagavond 5 april door MEE West-Brabant.
Tekstschrijven                                                                                                               
Vind je het leuk om te schrijven? Wil je graag tips over het 
schrijven van goede teksten? Of loop je wel eens vast tijdens 
het schrijven? Dan is deze cursus wellicht iets voor jou. Ook 
als je regelmatig teksten schrijft voor een vrijwilligersorganisatie 
of sportvereniging zoals een nieuwsbrief of persbericht, is deze 
cursus erg interessant. Op vrijdagochtend 6 april door Wiljan 
Broeders.
Tips en trucs  Windows 10 
Windows 10 is het nieuwe besturingssysteem van  Windows. 
Op sommige punten wijkt het erg af van vorige versies.  Tijdens 
deze cursus bespreken we de veranderingen van Windows 10. 
Wil je ook weer gemakkelijk en snel met Windows kunnen wer-
ken, meld je dan aan voor deze cursus. Op vrijdag 13 april door 
Theek 5.
Bewust en professioneel presenteren                   
Wil je graag je presentatietechnieken verbeteren? Wil je leren 
hoe je een goede presentatie maakt en hoe je het publiek erbij 
betrekt? Dan is deze cursus wellicht iets voor jou. Op donder-
dag 19 april door Guus Neefs.
Nieuwe Europese Privacywetgeving voor verenigingen
Deze cursus is verplaatst naar woensdagavond 16 mei 2018. 
Heb je interesse in één of meerdere cursussen, dan kun je meer 
informatie vinden op de website. Ook kun je je aanmelden via 
de website www.vadrimmelen.
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GRANDIOOS  CONCERT  AHSO.ARTEZ/
HKU SAXOPHONE ORCHESTRA
Als zeer succesvolle afsluiting 42ste serie theeconcerten

Het dak ging eraf!
We willen nog lang doorgaan met het organi-
seren van deze theeconcerten tegen een lage 
entreeprijs en jij kunt ons erbij helpen om het 
financieel betaalbaar te houden. Ook de gratis 
toegankelijke Amateurconcerten blijven we or-
ganiseren!
We doen als Theeconcerten Witte Kerkje 
Terheijden mee met twee sponsoracties:
1. Rabobank Clubkas Campagne 

Van woensdag 4 t/m maandag 16 
april 2018 mogen leden van Rabobank 
Amerstreek vijf stemmen uitbrengen op 
hun favoriete clubs, waarvan maximaal 
twee op dezelfde club. Elke stem is geld 
waard! Het zou fantastisch zijn als jij, je 
familie, je vrienden en andere muziek-

liefhebbers twee stemmen willen geven aan de Theeconcerten 
Witte Kerkje Terheijden. Wij hebben geen leden en moeten het 
hebben van iedereen die onze stichting en de theeconcerten 
een warm hart toedraagt.  Vorig jaar waren we zeer verrast 
door het grote aantal op ons uitgebrachte stemmen. Geweldig! 
Kijk voor meer informatie over de Rabobank Clubkas Campag-
ne op www.rabobank.nl/amerstreek.  Bedankt voor je steun! 
2. Jumbo Terheijden ‘Spek de Kas van je Club’

De spaaractie van de Jum-
bo loopt van woensdag 28 
maart tot en met dinsdag 
15 mei 2018.  Tijdens de actie 

ontvang je bij  Jumbo Terheijden voor elke € 10,- aan bood-
schappen een voucher. Deze voucher kun je in de winkel do-
neren aan de vereniging naar keuze, ‘dus’ aan Theeconcerten 
Witte Kerkje Terheijden. Het kan ook via de Facebookpagina 
www.facebook.com/jumboterheijden: klik bij sponsoractie, de 
vouchercode invullen en ook daar kiezen voor Theeconcerten 
Witte Kerkje Terheijden of de vouchers in de brievenbus van 
Ganzenweel 7 of Huygensstraat 2 deponeren.

Aan het eind van deze actie zal duidelijk zijn hoeveel iedere 
gedoneerde voucher waard is.
Jouw vouchers zijn voor ons een steun en stimulans om prachti-
ge concerten te blijven organiseren.  Hartelijk dank.
Agaath Kaasschieter,  namens de Stg. Theeconcerten Witte 
Kerkje  Terheijden

RABOBANK  AMERSTREEK CLUBKAS 
CAMPAGNE

Beste inwoners, ook dit jaar doen wij mee 
met de acties van de Rabobank en de Jumbo.
Rabobank Amerstreek Clubkas Cam-
pagne
Als lid van de Rabobank Amerstreek kunt u 
vanaf 4 april tot en met 16 april 2018 
stemmen op uw Stichting Behoud Antonius 
Abt. Hoe meer stemmen, hoe hoger de bij-
drage van de Rabobank aan de Stichting! En 

daarmee kunnen wij het onderhoud van de Toren van onze An-
tonius  Abt een extra zet geven.
Top idee!! Doen! 
Jumbo actie Spek de Kas
Ook de actie van Jumbo start binnenkort. Van 
28 maart tot en met 15 mei 2018 kunt 
u op onze Stichting stemmen in de winkel bij de Jumbo.  Uw 
boodschappen zijn voor ons geld waard. Doneer uw punten op 
Stichting Behoud Antonius Abt; ook dit geld stoppen wij bij het 
onderhoud van de  Toren van de Abt.  
Top idee!! Doen!
Nog geen “vriend”? Dat kan altijd... Ons rekeningnummer is 
NL03RABO0142830658.  Voor informatie over onze Stichting 
kunt u terecht op de internetsite www.behouddeantoniusabt.nl.
Met vriendelijke groet, Stichting Behoud  Antonius  Abt  Ter-
heijden, email: stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com.

SPRAAKVERMAAK EN ‘SPEK JE KAS’ VAN 
JUMBO TERHEIJDEN

Spraakvermaak doet ook dit jaar weer mee 
aan ‘Spek de Kas van je Club’-actie van Jumbo 
Terheijden.  Jumbo klanten ontvangen in de 
winkel voor elke € 10,- aan boodschappen 
een waardepunt. Deze waardepunten kunt u 
in de winkel doneren aan een van de deelne-
mende verenigingen of stichtingen. De actie 

loopt van woensdag 28 maart t/m zondag 15 mei. Ook 
via de Facebookpagina van Jumbo Terheijden kunt u de waar-
depunten doneren: www.facebook.com/jumboterheijden onder 
het tabblad clubkas. 
Wij hopen dat u de waardepunten aan Spraakvermaak schenkt, 
want met deze bijdrage kunnen we de entreeprijs van zondag-
middagcafé Spraakvermaak ook in seizoen 2018/2019 laag hou-
den.  Volgend seizoen verhogen we de entreeprijs niet, d.w.z. 
voor € 17,50 kunt u een seizoenkaart 2018/2019 aanschaffen en 
ook de prijs van een los kaartje blijft gelijk: € 3,50. 

We kijken met 
een goed gevoel 
terug op het af-
gelopen seizoen, 
waarin vele pro-
minente gasten 
naar Terheijden 
kwamen. Journa-
list, presentator 
en Amerika-des-
kundige Charles 
Groenhuijsen
schreef op 18 
februari in het 
Gastenboek: ‘Wat 
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TERUGBLIK

een fantastische middag! Zeer van genoten. Dank voor de gast-
vrijheid.’ Op www.spraakvermaak.nl zijn de uitspraken van an-
dere gasten te lezen. Tevens kunt u via de site seizoenkaarten 
2018/2019 bestellen.

SAMEN  AAN DE SLAG

Onder het motto ‘Samen aan de slag’ 
bracht een landelijke en gemeentelijke de-
legatie van de VVD op 12 maart een be-
zoek aan SOVAK. 

Tamara van Ark (staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid), Sophie Hermans (VVD woordvoerder van de  Twee-
de Kamer over zorg),  Tim Simons (lijsttrekker van de  VVD in 
de gemeente Drimmelen), Petra Kimmel en Leon van Dongen 
(allebei leden van de VVD) gingen in gesprek met de bestuurders 
Marie-Louise van der Kruis en  Ad van de Laar en teamcoaches 
Lieveke Jespers en Olga Roelen.

In het multifunctionele centrum Gruijtplein vertelden Ma-
rie-Louise en Lieveke in het kort waar SOVAK voor staat. De 
bedrijvigheid op het Gruijtplein viel meteen op en was een mooi 
aanknopingspunt voor het gesprek.  Wat gebeurt hier nu en hoe 
zijn ouders, familie, vrijwilligers en buurtbewoners betrokken bij 
het leven van de cliënten.  Lieveke vertelde over de openheid 
van SOVAK door steeds familie en buren te betrekken bij wat 
er bij SOVAK gebeurt. 
Na het gesprek ging het gezelschap naar activiteitencentrum 
Ruitersvaartseweg waar de cliënten voor een warm welkom 
zorgden.  Tijdens de rondleiding was er veel belangstelling voor 
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UITGAAN

de creatieve en productiewerkzaamheden van de cliënten en 
tijd genoeg voor een praatje. Het samen versieren van de zelf-
gebakken cupcakes was een gezellige afsluiting van het bezoekje 
aan de Ruitersvaartseweg. De cupcakes werden door staatsse-
cretaris Tamara en 2de kamerlid Sophie aan medewerkers en cli-
enten uitgedeeld om hen in het zonnetje te zetten.  

Tot slot werd de woning voor mensen met een ernstig meer-
voudige beperking, Koningsveld 40, bezocht. Hier lag vooral de 
nadruk op het tilliftsysteem door heel de woning en de uitluis-
terapparatuur voor de nacht. 
Er werd ook nog nadrukkelijk stilgestaan bij alle ontwikkelingen 
die vanuit  Den Haag de zorg binnenkomen. Ook de zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking is de afgelopen jaren 
veranderd. Er is meer aandacht voor maatschappelijke participa-
tie, inzet op scholing en arbeid voor cliënten en innovatie van 
de zorg. Dat zijn positieve ontwikkelingen. De daarbij komende 
bureaucratie is ook voor hen een doorn in het oog en staat 
hoog op de politieke agenda, aldus de aanwezige politici. Ook 
de zorg over de arbeidsmarktproblematiek is gedeeld door alle 
aanwezigen. Dit is voor alle partijen een grote uitdaging de ko-
mende jaren.

MOLENDAG

Op zondag 25 maart is het weer de jaarlijkse Molendag in 
West-Brabant. Molen De Arend is van 11.00 tot 16.00 uur ge-
opend.  Komt u ook een kijkje nemen?
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REPETEREN IN  TERHEIJDEN EN SPELEN 
IN MADE

De Sixties band 3GENERATIONS 
repeteert in De Cour en kwam zo 
in contact met het Mades Meezing-
koor. Een samenwerking op het jaar-
lijks concert van het koor was dan 
ook al snel in kannen en kruiken. Een 

zondagmiddag meezingen, dansen of luisteren zal dan ook de 
hoofdschotel zijn op zondag 25 maart in De Korenbeurs in 
Made. Een geheel nieuw concept met prachtige songs uit lang 
vervlogen tijden. De zaal in De Korenbeurs is open vanaf 13.00 
uur en de entree is geheel gratis.

SHAKIN’  ARROWS IN DE COUR

Live on Sunday met de populairste sixtiesband van de laatste 40 
jaar. De band die al bestaat vanaf 1961 wordt ook wel de Neder-
landse Shadows genoemd. Sluit je ogen bij een optreden van de 
band en je denkt dat de Engelse Shadows zelf in Terheijden een 
optreden verzorgen. The Shakin’ Arrows scoorde ook enkele 
hits zoals “Till I waltz again with you” en “Arrow boogie”. Beide 
nummers scoorden in de Nederlandse hitparade. De band trad 
op met de groten der aarde zoals Fats Domino, Carl Mann, Roy 
Orbison, The Everley Brothers, Jerry Lee Lewis, en nam 7 LP’s en 
24 cd’s op. Elk optreden van deze band is een waar sixties feest 
en is steeds druk bezocht. 
Tijdens dit optreden in De Cour wachten u nog meer verras-
sende optredens, waarover later meer. Zondag 15 april, aan-
vang 13.30 uur in De Cour  Terheijden (www.decour.nl).
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POLITIEK

‘WAT ETEN  WE  VANDAAG?’
Poppentheater ‘Appel Moes’ speelt in de meivakantie

Tja, wat eten we vandaag? 
Wordt het gebakken ei 
met spruitjes,  kip met 
slagroom, of toch maar ijs 
met leverworst?
Eén ding is zeker…, ko-
ningin Annarexia heeft 
honger, maar ze heeft een 
groot probleem! Wat de 
kok van het paleis ook 
klaar maakt, ze vindt he-
lemaal niets lekker! Een 
koningin die niets lust, dat 
kan natuurlijk niet goed 

gaan! En de koning??? Die heeft geen tijd voor haar.  Hij is veel te 
druk met zijn toespraak voor koningsdag…
Kom je ook kijken hoe dat afloopt?
Neem een houten pollepel mee, want 
Deborah (muzikante) en Renée (pop-
penspeelster) kijken ernaar uit dat alle 
kinderen van 4-8 jaar een potje gezel-
ligheid komen mee roeren!
Wanneer: Woensdag 25 april om 
14.00 uur, donderdag 26 april om 
10.30 uur,  dinsdag 1 mei om 14.00 uur, 
woensdag 2 mei om 10.30 uur.
Waar: In de hobbyschuur van land-
goed Munnickenheide, Munnikenhof 
20 in  Terheijden.
Kosten: € 7,50 per kind, ouders (of opa, oma) gratis! Na afloop 
is er limonade met een koekje. Koffie of thee kost € 1,-.
Wil je verzekerd zijn van een kaartje geef je dan op per mail: 
appelmoespoppen@outlook.com.
Graag tot ziens!

I LOVE  TRAAIE 
 

Hebben wij stilgezeten? Nee natuur-
lijk niet. Het programma is bijna rond. 
De aanvraag voor de  vergunning is 
de deur uit dus wij zijn er klaar voor. 
Wat jullie dit jaar kunnen ver-
wachten? Natuurlijk net als ande-

re jaren 3 dagen feest op de Schans: 25-26-27 mei 2018. 
Graag maken wij bekend dat wij op vrijdag gaan feesten, dansen 
en springen met de jongens van De Fik Erin en de entree is 

gratis! 
Zaterdag hebben we zoals altijd weer het Bakkerij van Dongen 
beachvolleybaltoernooi! Inschrijven kan al via onze website.
Natuurlijk hebben wij op zaterdag ook een band waar je U tegen 
zegt. De tent wordt compleet afgebroken met de Dare Devils! 

De zondag wordt een hele leuke familiedag! Eind van de och-
tend de brunch Harmonie Terheijden. In de middag optredens 
van Danschool Fuse, het Traais Open Podium, een grote storm-
baan, schmink en nog veel meer.  Zorg dat je erbij bent, want 
Sara & Julia sluiten de middag af en zijn er speciaal voor jullie!!
Ben of ken jij iemand die graag zijn talent zou willen laten zien 
en ook nog op een echt podium? Dan is dit je kans! Zondagmid-
dag 27 mei in de tent.  In een groepje of alleen. Geef je op via 
inschrijven@ilovetraaie.nl. (Leeftijd tot 16 jaar).
Houd www.ilovetraaie.nl en www.facebook.com/ilovetraaie in 
de gaten voor meer info.
Stichting I Love Traaie

GROEN DRIMMELEN (VP/D66): KIEZERS 
BEDANKT

Na vier jaar hard werken door 
een driekoppige fractie en een 
wethouder in het college volgt 

dan op 21 maart de beloning. Als ik dit schrijf is de uitslag van 
de gemeenteraadsverkiezing nog lang niet bekend. De hele partij 
staat nog in wat tegenwoordig wordt genoemd ‘de campagne-
modus’. 

De spanning is voelbaar.  Wordt onze partij beloond voor weer 
vier jaar verantwoordelijkheid nemen? Gaan anderen er met de 
successen van het voltallige college vandoor? Het is in handen 
van al diegenen die zijn gaan stemmen. 
De fractie en de wethouder hebben hun uiterste best gedaan. 
Ook de mensen op de achtergrond, de leden van de steunfractie, 
onze campagnecommissie, mijn medebestuursleden.  Allemaal 
hebben ze hun steentje bijgedragen aan het succes van Groen 

Visker Interieurbouw B.V.  
gevestigd aan de Bredaseweg 53 te Terheijden 
zoekt in verband met uitbreiding 

werkzaamheden een: 
 

 Allround interieurtimmerman 
 Allround interieurbouwer 

 
Belangstellenden worden verzocht hun sollicitatie 

te richten aan: 

 
info@viskerinterieurbouw.nl 
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Drimmelen. De partij die vanaf 2006 de meest constante factor 
in het gemeentebestuur van Drimmelen is geweest. De partij 
die steeds zijn verantwoordelijkheid heeft genomen; in moeilijke 
tijden toen de hand op de knip moest worden gehouden en ook 
in de laatste jaren toen er wat meer te besteden viel. 
De komende weken zullen uitwijzen of wij ons werk kunnen 
voortzetten als coalitiepartner, of als oppositiepartij. Uiteraard 
willen wij ook de komende vier jaar onze verantwoordelijkheid 
binnen het Drimmelense bestuur nemen. Gelukkig hebben vele 
kiezers, net als wij, voor Drimmelen gekozen. Bedankt voor uw 
steun en uw vertrouwen. Wij gaan weer hard aan het werk voor 
u, inwoners van Drimmelen. U blijft van ons horen. 
Gewoon Doen!
Ricus Tiekstra, voorzitter Groen Drimmelen

CAB ZIET HAAR INSPANNINGEN VOOR 
BEHOUD BUSHALTE BELOOND
Grote kans dat bushalte Abtslaan Terheijden definitief 
blijft

Weet u het nog? 
In 2015 is door de provincie en 
Arriva besloten om het bustra-
ject te wijzigen. De route gaat 
in Terheijden niet meer via Wagenberg door de Hoofdstraat, 
maar via de Zeggelaan. Ook is in overleg besloten dat er 3 bus-
haltes aan iedere kant geplaatst zouden worden. Een bij de Jum-
bo, een bij Sovak en een ter hoogte van Klaverbeemd-Ganzen-

weel (halte Abtslaan).
Twee ervan zijn reeds perma-
nent ingericht, maar de ge-
meente wilde, na een aantal 
bezwaren van inwoners, de 
bushalte Abtslaan weghalen. 
De CAB is voor goed en be-
reikbaar openbaar vervoer. 
Deze halte wordt veel ge-
bruikt door onze inwoners en 
weghalen is dan ook voor ons 
geen optie. Ook Arriva heeft 
aangegeven dat zij het zouden 
betreuren als de bushalte zou 
verdwijnen. Verder vindt de 
CAB dat voorstanders voor 

behoud bushalte ten onrechte niet serieus zijn genomen.
De steun voor behoud van de bushalte kwam voor de voor-
standers uit onverwachtse hoek. Niet Lijst Harry Bakker met 
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veel aanhang in Terheijden, maar Combinatie Algemeen Belang 
sprong in de bres voor behoud van deze bushalte. CAB-er J. 
Praat heeft eind 2016 samen met de PvdA een voorstel (motie) 
ingediend om het proces opnieuw te starten en dit keer zorg-
vuldig te doorlopen. 
Kern van de motie was dat de CAB vond dat wethouder Stoop 
in het hele proces rondom deze bushalte onzorgvuldig was ge-
weest en droeg hem dan ook op om het hele proces via een 
verkeersbesluit opnieuw op te starten. Ons voorstel werd aan-
genomen. Ook werd het verzoek van de CAB ingewilligd dat de 
tijdelijke halte blijft tot dat er een definitief besluit valt, omdat 
Arriva deze halte immers ook nog steeds in haar dienstregeling 
heeft opgenomen.
CAB-er J. Praat na afloop: “Ik ben enorm blij voor al die inwo-
ners die gebruik maken van deze bushalte.  Te gemakkelijk wordt 
gezegd dat er voldoende bushaltes zijn.”
Daarom is de CAB nu enorm blij dat de gemeente heeft beslo-
ten om de bushalte permanent te behouden en in 2018 goed 
gaat inrichten zoals bij alle bushaltes is gebeurd. Zo wordt de 
bushalte ook goed toegankelijk voor mindervaliden. Er is nog 
wel een aantal tegenstanders, maar hun bezwaar maakt volgens 
ons geen enkele kans. 
Zo ziet u dat de CAB opkomt voor de inwoners van alle kernen 
in onze gemeente Drimmelen en niet zoals wel eens wordt ge-
suggereerd alleen voor Hooge en Lage Zwaluwe.
Bent u geïnteresseerd geraakt in de lokale politieke partij Com-
binatie Algemeen Belang, heeft u een probleem waar wij moge-
lijk iets aan kunnen doen of wilt u meepraten met ons. Dat kan! 
U vindt ons via facebook CABDrimmelen of via onze vernieuw-
de website www.CABDrimmelen.nl
Met een politieke groet, Combinatie Algemeen Belang, Lijst 2

27ste SEIZOEN VAN HET MARKPONTJE 

De winterstop is weer voorbij, we gaan weer beginnen. De win-
terperiode zit er op, we verwachten nu echt geen vorst meer. 
We kijken uit naar een mooie zomer.  De schippers van het 
Terheijdense Markpontje zijn klaar voor een nieuw seizoen. De 
roosteruren voor de eerste weken zijn verdeeld.
Tijdens de winterstop is het pontje door de schippers voor het 
komende seizoen geheel geverfd en heeft de Stichting met hulp 
van de firma F.  de Rond te Etten-Leur het onderschip opge-
knapt zodat het er weer voor jaren tegen kan. Aan de Bredase 
zijde is de aanlegsteiger en omgeving opgeknapt, ook daar is 
alles weer netjes in orde.

De Stichting Heen en Weer doet dit jaar ook mee aan de Rabo-
bank Clubkas Campagne. Leden van Rabobank Amerstreek ont-
vangen een unieke code, waarmee ze van woensdag 4 april t/m 

maandag 16 april stemmen.  Rabobank steunt dan onze Stichting.
Ook dit jaar hebben we een jubilaris, 1 juni viert schipper Toon 
zijn zilveren jubileum.
Houdt u ook de berichten op onze facebookpagina, www.fa-
cebook.com/Mark.pontje.Terheijden, in de gaten. Natuurlijk zijn 
uw verhalen en foto’s nog steeds van harte welkom. Zij verdie-
nen een plaatsje op de facebookpagina. Stuurt u ze naar mark.
pontje.terheijden@gmail.com.
Zaterdag 24 maart 2018 is het dan weer zover. Ook dit sei-
zoen vaart het pontje dagelijks tot 18.00 uur. De begintijden op 
werkdagen verschillen per seizoendeel. De aanvangstijden in het 
weekend zijn steeds hetzelfde, ook dat is nieuw.  Daarnaast is 
het hoogseizoen verlengd ten opzichte van vorig jaar.
Tien minuten voor het einde van de vaartijd is de laatste afvaart 
vanuit Terheijden, daarna staat de bel uit. Houdt u daar a.u.b. 
rekening mee.  Wanneer u aan de Bredase zijde belt, hoort u 
ook daar tijdens de dienst een zoemer. Kortom: geen zoemer, 
geen pont. 
We hebben dit jaar drie periodes:
Voorseizoen: van 25 maart tot en met 15 april 2018  
Op werkdagen van 07.30 - 08.30 uur, laatste afvaart om 
08.20 uur en van 15.00 - 18.00 uur, laatste afvaart om   
17.50 uur.  Zaterdag en zon- en feestdagen van 11.00 - 18.00 uur, 
laatste afvaart om 17.50 uur.
Hoogseizoen: van 16 april tot en met 7 oktober 2018      
Op werkdagen van 07.30 - 08.30 uur, laatste afvaart om 
08.20 uur en van 11.00 - 18.00 uur, laatste afvaart om   
17.50 uur.  Zaterdag en zon- en feestdagen van 11.00 - 18.00 uur, 
laatste afvaart om 17.50 uur.
Naseizoen: van 8 oktober tot en met 28 oktober 2018
Op werkdagen van 07.30 - 08.30 uur, laatste afvaart om 
08.20 uur en van 15.00 - 18.00 uur, laatste afvaart om  
17.50 uur.  Zaterdag en zon- en feestdagen van 11.00 - 18.00 uur, 
laatste afvaart om 17.50 uur.
U wordt, ruim voor de nieuwe periode aanbreekt, bij het Mark-
pontje en op facebook steeds geïnformeerd.

Tarieven 
De tarieven zijn voor het seizoen 2018 ongewijzigd:
- vanaf 5 jaar tot 12 jaar met of zonder fiets  € 0,50
- vanaf 12 jaar met of zonder fiets  € 1,00 
- scholieren: abonnement geldig op werkdagen, p. maand € 7,50
- woon/werkverkeer: abonnement geldig op werkdagen, per 
maand € 12,50
Natuurlijk gaan de april-abonnementen al op maandag 26 maart 
in, ook dat is traditie.
Misschien ten overvloede: We mogen alleen elektrisch aange-
dreven fietsen en scootmobielen meenemen. Fietsen, aangedre-
ven door motoren op vloeibare brandstof zijn niet toegestaan.
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Indien u extra informatie wil, bijvoorbeeld over het overzetten 
van een groep buiten de reguliere tijden, dan kan dat bij de heer 
D. Recter, voorzitter, telefoon 076-5933633; email: recter@
gmail.com, de heer J. Franken, secretaris, telefoon 06 54690703; 
email j.j.franken@ziggo.nl of de heer J. Hoondert, penningmees-
ter, telefoon 076-5931686; email janhoondert@gmail.com.
Namens alle schippers: Tot ziens bij het Markpontje!

ZOMERVERMAAK

Zomervermaak is tot de hoogste ge-
meentelijke instanties doorgedrongen. 
Woensdag 7 maart kwam niemand 
minder dan wethouder Harry Bakker, 
vergezeld door Lilian Lambrechts van 
Dorpsgericht Werken, onze vergader-
zaal binnen huppelen met een knots 

van een enveloppe onder de arm. Het leek wel Gaston van de 
tv.  Onze voorzitter -Niek van Tienen- had het genoegen € 300,- 
subsidie van de gemeente te mogen ontvangen om de kosten 
van de excursies zo laag mogelijk te houden. De wethouder 
vermeldde in zijn woordje dat hij vorig jaar genoten had van de 
tochten waar hij voor ingeschreven had. Een mooiere reclame 
kun je bijna niet wensen.

Ook dit jaar zit de zomer weer vol van uitjes waarvan ze bij 
Kras of TUI jaloers zouden worden. Zo openen we met een 
High Tea bij de familie Bax. Volgens mij worden er spacecake 
en paddo’s geserveerd, anders kun je er niet high van worden. 
Mocht je vaak uitroepen dat je klomp breekt bij het lezen van 
de strapatsen van  Trump, dan moet je zeker meegaan naar de 
klompenmakerij in Dussen. Ook staat het succesnummer van 
vorig jaar -de fluisterboot door de Biesbosch- weer op het 
programma. De mensen die vorig jaar figuurlijk buiten de boot 
vielen, mogen nu als eerste over de loopplank. Een restrictie: 
er mag niet hardop gesproken worden. Het is een fluisterboot. 
Mocht je de Koran niet helemaal vanbuiten kunnen reciteren, 
dan kun je je licht opsteken in de moskee. Om meer begrip op 
te brengen voor andere religies organiseren we een excursie 
naar een Islamitisch gebedshuis.
Een van de hoogtepunten gaat vast worden de  Traaise editie van 
“Tussen kunst en kitsch” met de echte expert van het tv-pro-
gramma. Haal dus uw nep of echte  Vincent van Gogh van zolder. 
Nog een topper: het afsluitende etentje met thuiskok Fraanske. 
Hij trakteert u op de meest verfijnde hapjes. Naast het ver-
wennen van de smaakpapillen komen ook de trommelvliezen 
en lachspieren aan hun trekken, want tussen de gangen treedt 
er een befaamde sauwelaar op. Dit is zomaar een greep uit ons 
gevarieerde progamma. Begin mei worden de boekjes aan huis 
bezorgd. Ik zou tegen die tijd de facteur tegemoet snellen en het 
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niet nodig: de voltallige gemeenteraad heeft ingestemd om bijna 
€150.000,- hieraan uit te geven. Het was gelukt! Eindelijk komt 
er na 8 jaar een frisse school. 
Portret Nel van de Broek-Schets
In onze serie portretten gaat Loes van Zwieten in deze afleve-
ring in gesprek met Nel van de Broek-Schets. Zij is onlangs 90 
jaar geworden, maar nog bewonderenswaardig vitaal en sportief. 

Zij vertelt onder meer over haar jeugd in Terheijden, waar zij al 
jong haar ouders ging helpen in de Tiko-winkel. In haar vrije tijd 
volgde ze cursussen in de textiel en de zorg. Ook houdt ze van 
dansen en sporten en dat laatste doet ze nog steeds. Benieuwd? 
Kijk dan naar deze nieuwe aflevering van markante mensen uit 
onze gemeente.
Gemeente Actueel - maart
Deze maand zijn communicatieadviseur Anneke van Omme 
en wethouder John van Oosterhout te gast in onze studio. Zij 
zullen ingaan op actuele onderwerpen die in onze gemeente 
spelen. Dat zijn deze maand onder andere de verkiezingen, de 
vrijetijdseconomie en de werkgelegenheid in Drimmelen.
Jongerengemeenteraad Drimmelen
Leerlingen van het Dongemondcollege uit Made vormden don-
derdag 22 februari de Jongerengemeenteraad van Drimmelen. 
Die dag waren zij te gast in het gemeentehuis en maakten daar 

kennis met de lokale politiek. Zij kregen workshops over onder 
andere taken van de gemeente, de rol van gemeenteraad, ver-
gaderen en debatteren. De leerlingen namen daarna voor één 
dag zelf de rol van gemeenteraadslid op zich. Er werden fracties 

boekwerk uit zijn handen rukken en meteen het aanmeldings-
formulier invullen.  Wij verwachten een stormloop temeer daar 
de Wagenbergse bevolking voor het eerst gaat deelnemen.
Houd Rondom de Toren,  de boekjesbezorger en verdachte fi-
guren in de gaten.

FOTOGROEP PERSPECTIEF BIJ MUSEUM 
SIEMERINK

Museum Siemerink in Made is een museum vol oude werktuigen 
en machines. Fotogroep Perspectief heeft daar naar hartenlust 
kunnen fotograferen. De eigenaar vertelde vol trots over zijn 
verzameling, met als hoogtepunt een antiek karrewiel dat daar 
ter plaatse gemaakt is met de oude werktuigen. Het was voor 
de fotografen een hele uitdaging omdat de lichtomstandigheden 
verre van optimaal waren. Maar de hedendaagse camera’s kun-
nen dit wel aan. Natuurlijk moet je wel een statief gebruiken en 
de instellingen van de camera goed kennen. Het was een heel 
erg geslaagde fototocht en de resultaten mochten er zijn. Peter 
Moerkens heeft volgens de meeste leden de beste foto gemaakt. 
Fotogroep Perspectief verzorgt op uw aanvraag graag een klei-
ne wisselende expositie op uw kantoor of instelling. De kosten 
hiervoor zijn beperkt en u kunt  vier keer per jaar een andere 
expositie in huis hebben. Informeert u gerust naar de mogelijk-
heden. Mail naar expositie@fotogroepperspectief.nl of kijk op 
www.FotogroepPerspectief.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 onderwer-
pen in de schijnwerpers gezet worden. 
Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële 
doeleinden? Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Basisschool De Schittering naar gemeenteraad
Op 8 maart kwamen de leerlingen van De Schittering in ac-
tie. Zij vertrokken met 2 bussen naar het gemeentehuis om de 
raadsvergadering bij te wonen. Daar zou namelijk gestemd wor-
den over een voorstel om geld beschikbaar te maken voor ver-
betering van het binnenklimaat in de school. De pers was mas-
saal aanwezig om leerlingen en hun zelfgemaakte spandoeken 
in beeld te brengen. Een stemming in de gemeenteraad bleek 
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gevormd, coalities gesmeed en plannen uitgewerkt. Na het ver-
werken van moties werd 1 plan met meerderheid van stemmen 
aangenomen. Het ziet er naar uit dat dit plan, samen met de 
jongeren, ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
 
BURGERPARTICIPATIE IS MEEDENKEN EN 
MEEDOEN IN UW GEMEENTE!

Het Platform Socia-
le Zekerheid Drim-
melen is op zoek 
naar mensen die 

geïnteresseerd zijn in zaken van de Sociale Zekerheid.
Het Platform Sociale Zekerheid geeft adviezen aan het college 
van burgemeester en wethouders op het terrein van de sociale 
zekerheid voor de inwoners van Drimmelen.  Het betreft dan zo-
wel het beleid als de uitvoering daarvan. Het Platform bestaat uit 
personen die vanuit hun achtergrond of interesse,  beroep,  vrijwil-
ligersorganisatie of vakbond bekend zijn met Sociale Zekerheid.  
De leden luisteren naar meningen en standpunten van inwoners 
en organisaties zoals wijkraden, Sociale Raadslieden, voedsel-
bank, SWO (Stichting Welzijn Ondersteuning), Surplus Welzijn 
etc. Het Platform is er niet voor directe hulpverlening aan de 
individuele inwoner.
Onderwerpen: Vorig jaar is voornamelijk de uitvoering van 
de Participatiewet besproken. Het doel is om zoveel mogelijk 
mensen, ook de jeugd van 18+ met en zonder arbeidsbeperking, 
weer aan de arbeidsmarkt deel te laten nemen. Het belang van 
de doelgroepen staat voorop. 
Ook komen thema’s aan de orde als sociale duurzaamheid en 
de inclusieve samenleving. Hoe kunnen we in onze gemeente 
bereiken dat echt elke inwoner meetelt en mee kan doen?  
Met de gemeente is gesproken over de positie van vluchtelingen 
in onze gemeente en de huisvesting van statushouders.
Verschillende vergaderingen voor cliëntenraden worden be-
zocht in de regio.
Naar aanleiding van de uitslagen van de Koerskaart is voorge-
steld om binnen de gemeente met thematafels armoedebeleid, 
onderwijs en werkgelegenheid te gaan werken.

WWW.RONDOMDETOREN.NL

www.facebook.com/rondomdetoren
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GEMEENTE

KERKEN

- Herenkoor.
Vrijdag 30 maart 15.00 uur: Kruiswegviering. Voorganger 
past.werker G. Oostveen - Dameskoor.
Zondag 1 april 11.00 uur: 1e Paasdag - Eucharistieviering met 
extra collecte.  Voorgangers pastoor J. Paes en Mevr.  A. Schoen-
makers - Dames-, Heren- en Gummaruskoor.
Maandag 2 april: GEEN VIERING  in  Verzorgingshuis Anto-
nius Abt.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2  is alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 5931216. 
U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, 
een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewij-
zen enz.  In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact 
opnemen met tel: 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.

KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 25 maart 2018, Zesde zondag van de 40dagentijd 
- Palmpasen. 10.00 uur: kerkelijk werker mw. I.  Verberk uit 
Giessenburg. Diaconiecollecte: KIA - project 40dagentijd.
Witte Donderdag 29 maart 2018, Gezamenlijke dienst met 
Lage Zwaluwe in het  Witte Kerkje. 19.30 uur:  ds. E. Fockens 
en mw. ds.  J.W.  Allewijn.  Viering Heilig Avondmaal.
Goede Vrijdag 30 maart 2018 Kruispasen. Gezamenlijke 
dienst met Lage Zwaluwe in het Witte Kerkje. 19.30 uur: ds. 
E. Fockens en mw. ds. J.W.  Allewijn.  ‘Die Sieben Worte Jesu am 
Kreuz’ van Cesar Franck,  uitgevoerd door de cantorijen uit 
Lage Zwaluwe en  Terheijden - Wagenberg en enkele muzikan-
ten onder leiding van Mariëtte  Verkerk.
Stille Zaterdag 31 maart 2018 Paasnacht. Gezamenlijke 
dienst met Lage Zwaluwe in het Witte Kerkje. 21.30 uur: ds. E. 
Fockens en mw. ds. J.W.  Allewijn.
Zondag 1 april 2018 Pasen - Feest van de opstanding. 
10.00 uur: ds. E. Fockens  met medewerking van de cantorij 
onder leiding van Mariëtte  Verkerk. Diaconiecollecte:  Vluchte-
lingen  Werk Drimmelen.

VERKIEZINGSAVOND
Een gezellig samenzijn vol gezonde spanning

Op woensdagavond 21 maart organiseert de 
gemeente Drimmelen een verkiezingsavond op 
het gemeentehuis in Made. Aan het einde van 
de verkiezingsdag is er een gezellig samenzijn 
waarin we de uitslagen van de gemeenteraads-
verkiezing presenteren. Per stembureau komen 
de uitslagen om de beurt binnen. Zodra deze 
verwerkt zijn, verschijnen de uitslagen op een 

groot scherm. 
De verkiezingsavond begint om 22.30 uur en loopt door tot 
alle uitslagen bekend zijn. Een eindtijd kan hierdoor vooraf niet 
ingeschat worden. De presentatie van de avond wordt verzorgd 

Advies
Het Platform heeft gereageerd en advies uitgebracht naar aan-
leiding van het plan over de toekomst van WAVA-GO - de 
Visienota Samen aan Zet; bouwen aan een samenleving waar-
in iedereen kan meedoen - wijzigingen Re-integratie Parti-
cipatie Wet en cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid - het 
beleidsplan Minimabeleid en schuldhulpverlening, armoede-
bestrijding via arbeid en besteding van de Klijnsmagelden.  
Samenwerking
Het WMO-Platform en het 
Platform Sociale Zekerheid 
hebben samengewerkt bij het 
uitbrengen van adviezen welke 
op beider terreinen betrekking 
hebben. Zij hebben samen een 
website en informeren ook via 
lokale huis- aan huisbladen. De 
(openbare) vergaderingen vinden 6 tot 10 x per jaar plaats op 
maandagmiddag in het gemeentehuis. Het Platform is op zoek 
naar mensen die geïnteresseerd zijn in het adviseren op het bre-
de terrein van de Sociale Zekerheid.
Vragen en/of interesse deel te gaan nemen? 
Reageren kan naar het Platform Sociale Zekerheid Drimmelen 
per email: bobnauta@ziggo.nl. Website: www.asd-Drimmelen.nl

FOTO  VAN DE MAAND
Foto van de 
maand maart van 
fotoclub Dinasa. 
De fotograaf is 
Piet  Visker.

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

Diensten door de week  en  in het  weekend
Zaterdag 24 maart 19.00 uur: PALMPASEN - Eucharistie-
viering.  Voorgangers pastoor J. Paes en Mevr. G.v.d.Korput. Da-
mes-, Heren- en Gummaruskoor.
Maandag 26 maart 10.30 uur: Woord-en Communieviering 
in  Verzorgingshuis Antonius Abt. 14.00 uur: Zonnebloemvie-
ring in het ‘Witte kerkje’ -  Woord- en Communieviering.
Voorgangers dominee B. Fockens en past. werker H. Geppaart 
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door Marja Klein Obbink,  journaliste bij BN de Stem. 
Iedereen is van harte welkom om bij deze avond aanwezig te 
zijn. Bent u er ook bij?

GEMEENTE DRIMMELEN KRIJGT 
PREDICAAT ‘DEMENTIEVRIENDELIJK’

Wethouder John van Oosterhout heeft 
donderdag 15 maart de sticker ‘Demen-
tievriendelijk’ ontvangen van Netty van 
Alphen, directeur Alzheimer Nederland 
regio Breda e.o. Samen plakten zij de stic-
ker bij de ingang van het gemeentehuis. 
SWO kreeg ook de sticker uitgereikt en 
heeft een organisatie benaderd om het 

Samen Dementie  Vriendelijk-stokje aan over te dragen. Zo ont-
staat een samenleving waarin iedereen met mensen met demen-
tie weet om te gaan. 
Kenmerken dementievriendelijke gemeente
De sticker staat symbool voor een dementievriendelijke ge-
meente Drimmelen. In een dementievriendelijke gemeente:
• kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven 
doen in de samenleving;
• maakt de gemeente begeleiding op maat mogelijk voor mensen 
met dementie en hun mantelzorgers;
• vergroot de gemeente de kennis van dementie binnen de eigen 
organisatie en de gemeenschap, bijvoorbeeld door het aanbie-
den van trainingen Omgaan met Dementie.
Meer mensen met dementie dan je denkt
Op dit moment zijn er in de gemeente Drimmelen circa 430 
mensen met dementie en 1290 mantelzorgers. Naar verwach-
ting komt dit aantal in 2040 uit op 1100 mensen met demen-
tie (bron: Alzheimer Nederland). Binnen de gemeente worden 
diverse activiteiten georganiseerd voor mensen met dementie 
en hun mantelzorgers. Daarnaast zijn er al verschillende orga-
nisaties en ondernemers die hun medewerkers trainen in het 
omgaan en herkennen van dementie. Ook medewerkers van de 
gemeente zelf hebben deze training gevolgd. 
Wethouder: “Steek een handje toe wanneer zij het 
even niet meer weten.” 
Wethouder John van Oosterhout verwacht dat steeds meer 
organisaties, ondernemers en verenigingen volgen. “Zo ontstaat 
een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van 
bakker en buurman tot sportclub en wijkagent.  Waarin mensen 
met dementie gewoon boodschappen doen, hun bankzaken re-
gelen, naar hun vereniging gaan of de bibliotheek of een museum 
bezoeken. En waarin de gemeenschap hen een handje toesteekt 
wanneer zij het even niet meer weten.” 
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Meer informatie
Voor meer informatie over hoe je mensen met dementie kunt 
helpen is er de website www.samendementievriendelijk.nl.

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

De enquête ‘Samen maken wij Drim-
melen’ is door 600 mensen ingevuld. Ruim 70 mensen hebben 
meegedaan met het online platform. Op 29 maart presenteren 
we de resultaten van de enquête en het platform. 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, 
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 bete-
re manier kunnen doen. 
Wethouder Harry Bakker, Dorpsgericht Werken, Gemeente 
Drimmelen

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Zwerfvuilactie Samen Drimmelen schoon!  
Houdt u ook van een schone 
buurt? Steek dan op zaterdag 
24 maart samen met ons de 
handen uit de mouwen tijdens 
de jaarlijkse zwerfvuilactie Sa-
men Drimmelen Schoon! Aanmelden kan door individuen en 
groepen bij:  
Gemeente: Yvonne de Nijs/Esther van Loon, grondgebied@
drimmelen.nl.
Drimmelen:  Anita Joore, onsdorpshuys@gmail.com.
Terheijden: Hans Rompa, hans.rompa@cgi.com.
Geef bij uw aanmelding  uw naam, telefoonnummer en mail-
adres; aantal volwassenen;  aantal kinderen;  en de plaats (stra-
ten, buurt) waar u afval wilt verzamelen, door.  Als u zich heeft 
opgegeven bij de gemeente, kunt u op 24 maart vanaf 12.30 uur 
op het gemeentehuis materialen ophalen. Het materiaal kunt u 
rond 16.00 uur weer inleveren.  Als u zich heeft opgegeven bij 
iemand anders, krijgt u van hem of haar informatie.
Als u niet vanaf 12.30 uur op het gemeentehuis kunt komen 
of u heeft een andere datum gepland,  kunnen wij misschien 
materiaal op een andere tijd of datum of op een andere locatie 
afleveren. Neem hierover contact op met Yvonne de Nijs via 
grondgebied@drimmelen.nl. 
Nieuwe bestemming voor uw lege stal of schuur
Bent u de eigenaar van lege stallen of schuren? Maak dan ge-
bruik van de tweede ronde van de voucherregeling  Vrijgekomen 
Agrarische Bedrijfslocatie (VAB). Van de eerste ronde hebben 
circa 50 agrariërs in Brabant gebruik gemaakt. Met de voucher 
kunt u voor ondersteuning en advies terecht bij deskundigen 
van het Kennisplatform VABIMPULS. Zij helpen u een beslissing 
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te nemen over sloop of herbestemming, bijvoorbeeld voor re-
creatie of een ander idee. U kunt zich aanmelden via de website 
www.vabimpuls.nl. De subsidieronde duurt tot eind 2018 of tot  
het subsidieplafond van € 350.000,- bereikt is.
Een voucher vertegenwoordigt een waarde van maximaal 
€ 4000,-.  U kunt die inzetten voor ondersteuning en begelei-
ding in 2 fasen: een oriëntatiegesprek en de start van uitwerking 
van nieuwe plannen. 
De  VABIMPULS is een besluit van de provincie Noord-Brabant 
en maakt deel uit van de Brabantse aanpak leegstand. De pro-
vincie wil samen met partners een eind maken aan de groeiende 
leegstand van agrarische gebouwen. Belangrijke uitgangspunten 
in die aanpak zijn dat de eigenaar van leegstaand vastgoed altijd 
verantwoordelijk blijft en dat de gemeente de eerste overheid 
is in de aanpak van leegstand. 
Op de website www.vabimpuls.nl leest u hier meer over. Met 
vragen kunt u ook contact opnemen met de gemeente, de heer 
Paul van de Kieboom via 140162 of gemeente@drimmelen.nl.
Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie 
De bezwaarschriftencommissie behandelt op woensdag 28 
maart 2018 tijdens een zitting de onderstaande zaken.  De zit-
ting vindt plaats in het gemeentehuis.
17.15 uur en 17.45 uur: Bezwaarschrift tegen het collegebe-
sluit van 31 oktober 2017 tot het aanleggen van twee bushalten 
ter hoogte van de Ganzenweel en Klaverbeemd in Terheijden. 
Belangstellenden kunnen de zittingen bijwonen. Deze zijn open-
baar. Het kan voorkomen dat de agenda van de hoorzitting 
wijzigt (bijvoorbeeld wanneer een bezwaarschrift wordt inge-
trokken of een zaak wordt uitgesteld). Wilt u hierover meer 
zekerheid? Neem dan op de zittingsdag contact op met het 
secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, bereikbaar via 
telefoonnummer 140162.
Van 21 tot en met 28 maart 2018 kunnen belanghebbenden de 
stukken over deze zaken inzien in het gemeentehuis. 
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Wagenberg,  Vlasselt 34 (4845 EW) (W-2018-0137): Het wijzi-
gen van de kozijn-indeling en het plaatsen van een luifel/overstek.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Ruitersvaartseweg 46 (4844 PJ) (W-2018-0043): Het 
bouwen van een schuur.
Terheijden, Molenstraat 62 (4844 AP) (W-2018-0114): Het kap-
pen van een boom (berk) aan de voorzijde van de woning.
Wagenberg, Akkerstraat 2 (4845 EX) (W-2018-0076): Het kap-
pen van een boom in de zijtuin.

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.

BIJZONDER!!!

In het najaar komt de 1000e Rondom de Toren uit
en natuurlijk gaan we hier iets speciaals van maken!
Wij zouden het erg leuk vinden als in dat bijzondere 
nummer ook artikeltjes komen van lezers, bedrijven, 

verenigingen, politieke partijen, kortom:  van iedereen 
die Rondom de Toren een warm hart toedraagt!
Natuurlijk hoef je niet te wachten tot het najaar, 

je mag je bijdrage nu al sturen naar 
liesbeth@rondomdetoren.nl.

We hopen dat er veel mail binnenkomt!

 IETS  VOOR JOU?

 Wij zijn op zoek naar iemand die de redactie van ons 
RdT-team wil komen versterken. Handigheid met de computer 

en een redelijk taalgevoel is wel noodzakelijk. 
Helemaal fijn zou het zijn als je ook interviews wilt afnemen 

en daar een leuk verhaal van kunt maken.
Meer info via Gerda Loonen, 

 secretaris@rondomdetoren.nl.

Foto gemaakt door Ad Snoeren

Foto gemaakt door Anita Dudok



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            Grijs: 28-03-2018/Groen: 04-04-2018
                     Wagenberg           Grijs: 30-03-2018/Groen: 06-04-2018
Ophalen oud papier  14-04-2018
Ophalen plastic afval Terheijden: 04-04-2018     
     Wagenberg: 06-04-2018

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 28-03-18 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 - 53 89 20 35
   uiterlijk 28-03-18 (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


