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UITGAAN

KONINGSDAG  TERHEIJDEN

De voorbereidingen voor Koningsdag 2018 zijn al in volle gang! 
Dit jaar zal dit gevierd worden op vrijdag 27 april. Het thema 
dit jaar is  Wild Wild West
Het programma is bekend. De dag begint al vroeg, want om 
7.00 uur zal er op verschillende plaatsen in Terheijden reveil-
le geblazen worden. Vanaf ongeveer 9.30 uur begint het fiets-
versieren bij basisschool De Zeggewijzer, waarna om 10.00 
uur de versierde fietstocht naar de Schans start. Er zijn weer 
veel mooie prijzen voor de mooist versierde fietsen te win-
nen. En de fietstocht is natuurlijk weer gratis. Dit jaar vinden 
alle activiteiten weer op de BinnenSchans plaats. Dus om ca. 
10.30 uur vindt hier dan ook de aubade plaats, waarna de 
ballonnen opgelaten worden voor de ballonnenwedstrijd.  
‘s Middags vanaf 13.00 uur or-
ganiseren we i.s.m. Heijnevent  
activiteiten rondom het thema    
“Wild Wild West”. Ook vanaf 
13.00 uur starten we met leuke 
spelletjes, staan er luchtkussens 
klaar, kun je jezelf laten schminken, is er een dans clinic en nog 
veel meer.  
Alle activiteiten zijn natuurlijk ook weer gratis! Dus kom gezellig 
langs op de Schans en doe lekker mee.
Als er kinderen zijn die hun spulletjes willen verkopen, kan dat 
ook op de BinnenSchans. Er is gelegenheid vanaf 12.30 uur je 
kleedje weg te leggen en je spulletjes te verkopen.
Om 17.00 uur zijn de activiteiten voor de jeugd ten einde.  
We hopen er samen met jullie een zonnige en gezellige dag van 
te maken. Dus doe mee met de activiteiten of kom gewoon 
gezellig kijken op de Schans!
Stichting Oranje Comité Terheijden

POPPENTHEATER ‘APPEL MOES’  SPEELT: 
WAT ETEN  WE  VANDAAG?
Een culinaire, vrolijke en muzikale voorstelling voor 
alle kinderen van 4-8 jaar!

Nemen jullie een houten pollepel mee?
Want als we vandaag iets lekkers willen eten,  dan is een pollepel 
om te roeren natuurlijk onmisbaar!
Renée (poppenspeelster) en Deborah (mu-
zikante) kijken er naar uit dat we met jullie 
een heerlijk potje plezier gaan maken!
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 landgoed 
Munnickenheide, Munnikenhof 20 in Ter-
heijden.
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!

SPRANKELENDE IERSE MUZIEK IN  
WITTE KERKJE  TERHEIJDEN
Celtic Ways door Merain, Witte Kerkjes Tour 2018

Wie aan Ierland denkt, denkt aan mystieke landschappen, gast-
vrije mensen en adembenemende muziek. Merain (zang, viool, 
Keltische harp) heeft voor haar concerttour Celtic Ways de 
prachtigste Ierse muziek verzameld en toert daarmee langs 
de mooiste witte kerkjes in Nederland.  Laat u in dit prachtige 
kerkje in Terheijden meevoeren in Merain’s verfijnde Ierse sfe-
ren vol melancholie en vrolijkheid. 
De muziek
Met dit concertprogramma biedt Merain een caleidoscopisch 
kijkje in de diversiteit 
van de Ierse muziek-
traditie, van barok tot 
pop. Op het program-
ma staan traditionele 
Ierse liederen en me-
lodieën, zoals ‘Come 
by the Hills’ en ‘Siúil a 
Rún’ die de dames van 
Merain in geheel eigen 
arrangementen spelen. 
Daarnaast voeren zij 
u terug naar de tijd 
van de barokharpisten 
Connellan en O’Ca-
rolan. Ronduit verras-
send zijn hun akoesti-
sche covers van Enya, 
U2 en Luka Bloom. 
Kortom, een prachtig afwisselend muzikaal spektakel met ver-
rassende bewerkingen, fascinerende toelichtingen en natuurlijk 
het aanstekelijke speelplezier van Merain.
Over Merain
De van origine klassieke musiciennes van Merain verzamelen, 
bewerken en schrijven zelf de muziek die zij in hun concerten 
spelen. Merain bestaat uit drie artiesten die hun instrument 
tot in de finesse beheersen: Mirjam Rietberg (Keltische harp), 
Mieke Manschot (zang) en Sandra Wallner (viool). Manschot en 
Rietberg studeerden aan het Conservatorium van Amsterdam, 
Wallner aan het Mozarteum in Salzburg. De concerten van Me-
rain zijn populair bij o.a. kamermuziekminnaars en Ierlandlief-
hebbers. Het trio speelt in Nederland, Duitsland en Luxemburg 
en is regelmatig te gast bij radio 4. Het spel van Merain werd 
in december in de Duitse pers omschreven als “buitengewone 
klankmagie”.
Kaarten
Dit concert vindt plaats op vrijdag 20 april 2018,  20.00 uur, in 
het  Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, 4844 CA Terheijden. Kaarten 
zijn online te bestellen: € 16,- (kinderen t/m 15 jaar € 11,-) via 
www.meraintrio.com.
Witte Kerkjes Tour 2018
Merain’s Witte Kerkjes Tour trekt langs Hemrik, Ubbergen, Bla-
del, Terheijden, Den Ham en Engelbert. Voor meer informatie 
bezoekt u de site van Merain:  www.meraintrio.com
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12,5 JAAR  TRAAIS  SMARTLAPPENKOOR

In de opmaat naar het 12,5 jarig bestaan van Het Traais Smart-
lappenkoor wordt op zondagmiddag 22 april een Jubileum-
concert gehouden in café De Harmonie, de thuisbasis van het 
koor.

In de samenstelling van het koor is in die jaren niet zo veel ver-
anderd. De 65 leden vormen met elkaar een hechte en gezellige 
groep en nieuwe leden zijn van harte welkom. Het orkest be-
staat inmiddels uit 5 muzikanten.
Het repertoire is wel wat veranderd.  Er zijn mooie nieuwe lied-
jes bijgekomen, maar nog altijd nederlandstalig.
Optreden blijft een van de hoogtepunten en dat gebeurt geluk-
kig veelvuldig.
Daarom nodigt Het Traais Smartlappenkoor u dan ook van har-
te uit bij het Jubileumconcert op 22 april.
Eerste optreden: 14.00 - 14.30 uur.  In de pauze een loterij. 
Tweede optreden: 15.30 - 16.00 uur.
Café de Harmonie, Markstraat 5, Terheijden.
Tot dan?

LENNY KUHR  KOMT NAAR  TERHEIJDEN

De St. Exploitatie Witte Kerk-
je Terheijden is bijzonder ver-
heugd dat Lenny Kuhr het Wit-
te Kerkje heeft opgenomen in 
haar muzikale toer door Ne-
derland met haar nieuwe pro-

gramma “Gekust door de eeuwigheid” en wel op zondag 29 
april 2018 om 15.00 uur.
Dit is wat zij er zelf over zegt:  “Deze voorstelling steunt op 
twee pilaren. De ene is het diepe heimwee dat ik als kind voelde 
en dat de grondtoon is van ieder mens. De tweede pilaar is: waar 
trekt dat heimwee ons naar toe? 
Een spannende ontroerende en vitale voorstelling die menig 
hart zal raken, zowel om de inhoud en de zeer persoonlijke ver-
bindende teksten als door de muziek die zich zeer transparant, 
vurig en verfijnd laat horen. Er wordt met minimale geluidsver-

sterking gewerkt.
Links en rechts van mij 
staan mijn fysieke steun-
pilaren waar ik niet over 
hoef op te scheppen, want 
dat ze briljant zijn, dat is 
te horen. Rechts van mij 
Reinier Voet op gitaar en 
links van mij Mischa Kool 
op basgitaar”.
Er is slechts een tiental 
kaarten beschikbaar, dus 
reserveer snel! De toe-
gangsprijs bedraagt 
€ 15,-.
Stuur een email aan info@

RIPASSOWEEK
Vrijdag 13 t/m zondag 22 april 2018

Moerdijkseweg 10 4844PD Terheijden 
www.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297

Terrasmeubilair compleet vernieuwd!

En daarom vieren we een feestje! Fantastische 
verrassingsmenu’s met een lagere prijs!

Bij elk verrassingsmenu krijgt u 

één gang gratis. 
U betaalt dus voor 6 gangen slechts de prijs van 5 

gangen! Bij 5 gangen de prijs van 4 etc... 
Reserveer dus snel!

I.v.m. vakantie zijn we 
gesloten van maandag 23 
april t/m donderdag 4 mei.
Vanaf vrijdag 4 mei 17.00 

zijn we weer geopend.
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EN  TOEN GEBEURDE...

OPROEPEN

wittekerkjeterheijden.nl en vermeld uw naam en adres en het 
aantal gewenste kaarten. U krijgt dan informatie over de betaling 
en de kaarten worden bezorgd of toegezonden.
Bellen kan ook:  Jan Vonk  06-27021028.
Kijk ook op de nieuwe website www.wittekerkjeterheijden.nl
Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terheijden

DE KWIS

- Wanneer en waar wordt de jaarlijkse 
kwis van de Vlasselt gehouden?
Antwoord: dat is 5 mei om 8 uur in de 
Vlaamsche Schuur bij de fam. Bax aan de 
Hoofdstraat.
- Met hoeveel personen kun je mee-
doen?
Antwoord: 4 of 5 personen.
- Wat kost het om mee te doen en 
moet je lid zijn?
Antwoord: het kost niets en je hoeft geen lid te zijn.
- Hoe moet je je opgeven?
Antwoord: bij Marietbaxlievens@hotmail.com of 076-5934770.
- Wat schiet je ermee op?
Antwoord: als je wint krijg je een grote beker en een mooi prij-
zenpakket. De Eeuwige Roem die je een jaar lang hebt is natuur-
lijk niet in waarde uit te drukken. De winst voor iedereen is: een 
gezellige avond en een beetje wijzer geworden.
- Moet je gestudeerd hebben om mee te doen?
Antwoord: een gewoon boeren-, burgers- en buitenluiverstand 
is goed genoeg.
- Wat voor vragen zijn het?
Antwoord: over het dorp en over van alles en nog wat en nog 
meer.
- Hoeveel ploegen kunnen er meedoen?
Antwoord: ± 25 stuks, misschien wint er deze keer weer een 
Wagenbergse ploeg.
Tot ziens op de 5de van de 5de. 

OUD APRIL-NIEUWS

Bij de grootse restauratie van de H. Antonius Abt-kerk in 1876-
1879 zijn ook nieuwe gebrandschilderde ramen geplaatst.  Het 
zijn bijzondere ramen, niet alleen kunstzinnig. Elk raam heeft zo 
zijn eigen verhaal wat betreft de afbeeldingen. Hierover wordt 
uitvoerig verteld in Vlasseltboekje 54:  “De kerkramen van H. 
Antonius Abt” (1991).
In de krant De Grondwet van 13 april 1879 stond hierover een 

artikel.
Dit raam stelt de Verrijzenis 
van Jezus voor op eerste paas-
dag. En onderaan staan drie 
heiligen afgebeeld, namelijk 
Elisabeth, Franciscus en Johan-
nes de Doper. Deze verwijzen 
naar de patroonheiligen van de 
schenker en van zijn ouders.
De kosten voor dit raam wa-
ren geschonken door de over-
buurman van de kerk, Johannes 
Baddé. Hij was bakker en her-
bergier daar waar “De Gouden 
Leeuw” is. De schenker heeft 
het raam niet meer kunnen 
zien, want hij was in 1878 al 
overleden.
Johan van der Made

NIEUWE LEDEN-AVOND
Bij  TTV  TIOS  Terheijden

Na een aantal succesvolle eerdere edities 
organiseert tafeltennisvereniging TIOS uit 
Terheijden weer een speciale Nieuwe Le-
den Avond op 24 april in De Cour in Ter-
heijden. Jeugdleden t/m 16 jaar zijn welkom 
om 19.00 uur, senioren om 20.00 uur. 
Kom kennismaken met onze leuke vereni-

ging en maak (hernieuwd) kennis met de tafeltennissport!
Iedereen kent onze sport van thuis of camping, maar het is in 
wedstrijdverband een fijne en leuke sport voor lichaam en geest. 
Sinds begin dit jaar krijgen we speciale en gerichte training van 
onze nieuwe trainer Lennart Slaats. Lennart is zelf speler bij TTV 
Belcrum in Breda en speelt tafeltennis op een hoog niveau.  Van 
hem leer je spelenderwijs de echte kneepjes van onze sport 
door gerichte training in groepsverband. Gezellig, leerzaam en 
lekker inspannend. De trainingen van Lennart zijn voor jeugd-
leden op dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur en voor senioren van 
20.00 tot 21.00 uur. 
Aarzel niet en maak nu de stap. Kom lekker tafeltennissen en 
maak gebruik van de speciale trainingen. Nieuwe leden mogen 
de eerste 4 weken gratis komen spelen.  Bevalt het niet, dan kost 
het je dus niets.  
Meer info: www.tios-terheijden.nl.

WILT U GRATIS UW  VERKEERSKENNIS 
OPFRISSEN?

Bent u boven de 50 en inwoner van de gemeente Drimmelen? 
Veilig Verkeer Nederland organiseert voor senioren een aantal 
gratis 2-daagse opfriscursussen (per dag 2 uur) over de veran-
derde verkeersregels. Onder het genot van een kopje koffie of 
thee wordt u door een gecertificeerde rij-instructeur bijgepraat 
over alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn. 
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Is dit iets voor u?
U kunt zich tot 14 dagen voor aanvang van de cursussen in-
schrijven via Veilig Verkeer Nederland: vvn.nl/opfrisdrimmelen. 
Hier kunt u aangeven aan welke cursus u wilt deelnemen: 
in  Terheijden: woensdag 30 mei en 6 juni van 9.30 tot 11.30 uur; 
in Hooge Zwaluwe: donderdag 31 mei en 7 juni van 9.30 tot 
11.30 uur.
U ontvangt ruim voor aanvang van de cursus een bevestigings-
brief met de locatiegegevens.

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:
Wandelvrijwilliger
Het is weer heerlijk om naar buiten te gaan en wat te wandelen. 
In Made is een wandelgroep gestart, speciaal voor mensen met 
Dementie.  Wil je meelopen en begeleiden waar nodig? 
Webredacteur 
Ben je sterk in digitale en communicatieve vaardigheden? Duur-
zaam Drimmelen is een actieve groep en zoekt iemand die de 

communicatie, PR 
en publiciteit wil 
versterken.  
Vrijwilliger bele-
vingstuin
Hou je van dieren 
en vind je het leuk 
deze te verzorgen? 
Bij het Antonius Abt 
hebben ze konijnen 
en kippen in de be-
levingstuin, het is 

fijn wanneer iemand deze dieren wil verzorgen.
Maatschappelijk begeleider
Ben je sociaal ingesteld en vind je het leuk om te gaan met men-
sen uit andere culturen? Dan is deze vacature mogelijk iets voor 
jou. Je begeleidt statushouders die in Drimmelen een woning 
toegewezen hebben gekregen.
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VAN  ALLES  WAT

VRIJWILLIGERS  ACADEMIE  DRIMMELEN

Heb je als vrijwilliger behoefte 
aan extra kennis? Wil je graag 
een cursus volgen? Kijk dan 
eens bij het aanbod van de Vrij-
willigers Academie Drimmelen 
(VAD). De VAD organiseert 

samen met andere organisaties gratis cursussen en workshops 
voor alle (toekomstige) vrijwilligers. Leren is leuk!
Nieuwe Europese Privacy Wetgeving
Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. 
Ook verenigingen en stichtingen die gegevens van personen 
registreren, krijgen hiermee te maken. Is uw organisatie al op 
de hoogte van de nieuwe richtlijnen? Voldoet uw website aan 
de privacy-eisen? Waar moet u op letten als u een nieuwsbrief 
verstuurt? Mag u een adres doorgeven aan de sportbond? Om 
u goed voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving organiseert 
de  VAD deze cursus. Op woensdagavond 16 mei door Cor-
rie Marijnissen (coördinator VIP) en jurist Otte Strouken.
Begeleiden en aanspreken jongeren tijdens sport en 
spel
Sport is een energieke, leerzame en gezellige bezigheid. Toch 
kunnen sommige kinderen en jongeren zich moeilijk concentre-
ren en motiveren. Hoe ga je als trainer of coach om met dit ge-
drag? Op welke manier kun je ze positief bij het spel betrekken? 
Hoe voorkom je dat het uit de hand loopt?  Tijdens deze cursus 
geven we tips hoe daarmee om te gaan. Op vrijdag 18 mei.
Sociale kaart
Waar kun je terecht met een vraag over je financiën? Of over 
de herkeuring voor je rijbewijs? Waar vraag je een rollator aan? 
Hoe kom je aan vrijwilligerswerk? In Drimmelen is veel mogelijk 
voor inwoners die een hulp- of ondersteuningsvraag hebben. 
Als je deze cursus volgt, weet je ook waar je met welke vraag 
terecht kunt. Je weet welke instanties er zijn op het gebied van 
wonen, zorg en welzijn, werk en inkomen, jeugd en onderwijs. 
Op vrijdagochtend 25 mei door SWO.
Plezierig, effectief en efficiënt vergaderen
Wil je leren hoe je efficiënt en effectief kunt vergaderen? Hoe 
je ervoor zorgt dat vergaderen leuk blijft? Hoe je voorkomt dat 
vergaderingen ellenlange discussies worden? Op welke manie-
ren je een vergadering kunt leiden? Dan is deze cursus wellicht 
iets voor jou. Op vrijdagavond 1 juni, door Guus Neefs.
Meer informatie: www.vadrimmelen.nl

WOONCOLLECTIEF  TERHEIJDEN

Vier inwoners van Terheijden hebben afgelopen januari een 
wooncollectief opgericht. Samen zoeken zij naar een kleinscha-
lige, in leeftijd gedifferentieerde woonvorm waarin duurzaam-
heid/ecologie en verantwoordelijkheid voor elkaar en de om-
geving uitgangspunten zijn. Binnen dit collectief heeft eenieder 
nadrukkelijk zijn eigen woonruimte.
Graag verwijzen we u alvast naar de Actief Plus die in mei ver-
schijnt (week 22). Hierin komt een uitgebreid beeld van dit ini-
tiatief. Maar mocht u nu al geïnteresseerd zijn, neem dan gerust 
contact op via keesdegoeij@gmail.com, hindriksdewit@ziggo.nl

UITNODIGING GEDECOREERDEN 
TERHEIJDEN 
door het Oranje Comité  Terheijden

Het Oranje Comité  Terheijden nodigt alle ge-
decoreerden in de kern  Terheijden, samen met 
hun partner,  uit voor de Koningsdagbijeenkomst 

op vrijdag 27 april 2018 om 12.00 uur bij de Gouden Leeuw 
in Terheijden. Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Stuur 
een mail naar lisettesnoeren@gmail.com of bel 06-22147001.

KINDERHULP

Collecte Kinderhulp in de week van 16 
t/m 21 april. 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 vanzelfsprekend. Dat zijn 421.000 
kinderen die niet kunnen meedoen met 
leeftijdsgenootjes en volwassen zorgen 
hebben.  Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwem-
lessen, 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 ondersteu-
ning aan kinderen én jongeren 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 ervoor 
zorgen dat alle kinderen er gewoon bij kunnen horen. Dit 
doen we door oog te hebben voor hun behoeften en hen te on-
dersteunen als zij nergens anders voor (financiële) hulp terecht 
kunnen.  Website: www.kinderhulp.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. 
Restauratie Witte Keet in de Biesbosch
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John van Oosterhout reikte op 16 maart namens het Biesbosch 
Streekfonds een cheque uit aan de Stichting Vrienden van de 
Biesbosch voor restauratie van de Witte Keet in de Biesbosch. 
Hiermee kan de stichting een start maken met de herbouw van 
de ruïne. De keet was een onderkomen voor de griendwerkers 
en rietsnijders die verbleven in de Biesbosch.  Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog speelde hij een belangrijke rol als observatiepost 
voor de verzetsstrijders. Na restauratie zal hij onderdeel gaan 
uitmaken van een educatieve wandeling voor jeugd en volwas-
senen. 

Gemeente Actueel - april
Iedere maand komt een gast van het college van burgemeester 
en wethouders naar onze studio om een toelichting te geven 
op onderwerpen die van belang zijn voor onze gemeente. Ook 
schuift de communicatieadviseur van de gemeente,  Anneke van 
Omme, aan om ons te informeren over actuele zaken die in 
onze gemeente spelen.
Bijzondere hobby’s - Miniaturenverzameling landbouw-
werktuigen

Omroep Drimmelen is 
voor een serie op zoek 
naar mensen met een bij-
zondere hobby. In deze 
eerste aflevering ziet u 
Kees v.d. Hout, die al jaren 
een verzameling opbouwt 
van miniatuur landbouw-
werktuigen. Hij laat in deze 
aflevering onder meer zijn 
verzameling John Deere 
tractoren zien. Niet alleen 
krijgt u ze te zien, maar hij 

kan er ook nog eens prachtig over vertellen.

Van verleden naar heden – aflevering Lage Zwaluwe 
Omroep Drimmelen gaat samen met u weer even terug naar het 
verleden in de diverse kerkdorpen van de gemeente Drimmelen.  
Voor deze aflevering waren we in Lage Zwaluwe en bezochten 
er het stationsgebied en de oude boerderij van ‘de Poelekens’, 
die in oude staat wordt hersteld. Natuurlijk weer met mooie 
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oude foto’s en beelden van de huidige situatie.
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.

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. 
Jaarverslag 2017
Het jaarverslag 2017 is overhandigd aan wethouder H. Bakker. 
De wethouder oordeelde dat het Platform een goede positie 
heeft verworven in de gemeente. Het college van burgemees-
ter en wethouders is erg tevreden over de adviezen die het 
Platform steeds heeft gegeven.  Het Platform telt nu 9 leden en 
heeft in 2017 elke maand vergaderd.
Informatie over WMO-zaken
Omgaan met de zorgval. Zorgval is een mogelijk probleem bij 
de overgang van WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 
naar WLZ (Wet Langdurige Zorg).  Aangezien er geen gat in 
de ondersteuning mag ontstaan bij deze overgang wordt de 
WMO-ondersteuning voortgezet tot de toegewezen WLZ-zorg 
goed werkt. De gemeente overlegt met de diverse partners 
die bij deze overgang zijn betrokken voor een betere regeling. 
Voorgestelde Innovaties in de zorg
Er wordt een nieuw beleidsplan Sociaal Domein gemaakt waarin 
onder meer een inventarisatie wordt opgenomen van verschil-
lende initiatieven en projecten.  Voor concrete nieuwe activitei-
ten zijn gelden beschikbaar.
Inkoop van begeleiding
 Voor 2019 en volgende jaren dient een nieuw contract te wor-
den gesloten met zorgaanbieders voor begeleiding van inwo-
ners die dat nodig hebben. Er wordt gestreefd naar een optimale 

vrijheid voor de cliënt in de keuze van welke zorgaanbieder hij 
kiest. 
Gezondheidsbeleid
Voor de jaren 2018-2021 komt er 
een nieuw Lokaal Gezondheidsbeleid 
Kerngezond Drimmelen. Uitgangspunt 
is een positieve gezondheid voor ie-
dereen met een eigen verantwoorde-
lijkheid. Het beleid wordt gebaseerd 
op de landelijke nota Volksgezondheid 
en op de diverse bijeenkomsten met 
inwoners en organisaties in de gezondheidszorg. 
Vragen?
Vragen of opmerkingen over deze informatie? Reageren kan 
naar het  WMO-Platform Drimmelen per brief p/a Middelmeede 
5, 4921 BZ Made of per email: info@wmoplatformdrimmlen.nl 
Website: www.wmoplatformdrimmelen.nl 

WERELDWINKELWEETJE

Wil je iemand blij maken, of verrassen, 
of complimenteren? Geef een “Mooi 
Mens”-kaartje!
De kaartjes hebben een bijzondere 
boodschap met een persoonlijke touch. 

Aan ieder kaartje hangt een klein bedeltje, waardoor het kaartje 
net iets bijzonderder wordt. Door het 
te geven maak je iemand enorm blij, op 
de achterkant van het kaartje is ruim-
te voor een persoonlijke boodschap.                                                                                                                          
Hippe kaartjes met leuke, grappige en 
lieve teksten, het is een mooie gedach-
te om deze kaartjes te geven en op 
die manier iemand in het zonnetje te 
zetten of iemand een hart onder de 
riem te steken, zonder dat diegene 
zich daar eigenlijk van bewust is. Het 
effect van een compliment is enorm 
groot. Je weet zelf soms niet hoe blij 
je iemand kunt maken met een simpel 
gebaar als een compliment. De insteek van de kaartjes is dus 
heel simpel. Geef eens wat vaker een compliment! Dat hoeft 

niet met grote bossen bloemen of 
dure cadeaus. Mensen verdienen 
soms eens een complimentje net als 
jij! De kaartjes zitten mooi verpakt in 
een organza zakje.                                                                                             
Naast deze bijzondere kaartjes wil 
ik je attent maken op onze mooie 
tassencollectie. Kijk maar eens in de 
etalage van de Wereldwinkel in de 
Marktstraat te Made. Je kunt ons ook 
vinden op de website Made.wereld-
winkels.nl en op facebook: Wereld 
Winkel Made of op “Kijk op Drim-
melen” en op “Rondom de Toren”.
Tot ziens!

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden   06-51996129  
info@harmonieterheijden.nl 
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POLITIEK

LIJST HARRY BAKKER NEEMT AFSCHEID...

Als een hechte groep hebben wij de afgelopen vier jaar hard 
gewerkt en dan doet afscheid nemen van enkelen toch ook pijn. 
Lijst Harry Bakker is dankbaar voor hun gedane inzet,  ieder 
van hen met eigen vakbekwaamheid en goede ideeën. Op eigen 
verzoek wilden zij niet meer een volgende raadsperiode mee 
besturen.  Wij nemen afscheid van: 
Ben Alderden: vele jaren een zeer bekwaam en gedreven 
raadslid en daarbij ook nog penningmeester van het bestuur van 
de Lijst Harry Bakker die met zijn gortdroge humor spanningen 
kon laten verdwijnen en dikwijls de spijker op zijn kop sloeg!
Hennie Antes: jarenlang voorzitter van het bestuur van de 
Lijst Harry Bakker en altijd en overal voor inzetbaar. Met recht 
een boegbeeld in Terheijden.
Ruud van Bremen: heeft, ondanks zijn moeilijke situatie thuis, 
altijd met veel humor en opmerkingsgave zijn bijdrage aan de 
fractie gegeven. Zijn ontwerp voor een rondweg langs Hooge 
en Lage Zwaluwe mag absoluut niet onvermeld blijven. Zijn ach-
tergrond als waterstaatkundige heeft hij hier geheel in gelegd!
Marjolein Dikmans: een raadslid dat als afgestudeerd plano-
loge ons perfect geholpen heeft met problemen die de ruim-
telijke ordening aangingen. Heeft met veel verve en succes het 
Lijst Harry Bakker “Wat kan ik doen met een miljoen” gestalte 
gegeven.
Hans de Groot: heeft jarenlang als rots in de branding van de 
Lijst Harry Bakker gefungeerd, zijn beroep als kok kwam ons 

ook zeer van pas bij onze bekende oliebollenacties. Over ge-
meenschappelijke regelingen hoefde niemand hem iets te ver-
tellen.
Lijst Harry Bakker dankt hen voor hun geweldige inzet in de 
afgelopen periodes en natuurlijk worden zij tijdens onze komen-
de Algemene Ledenvergadering nog eens uitgebreid in het zon-
netje gezet! Met een krachtige 
nieuwe fractie gaan we er weer 
met veel positivisme tegen aan, 
zoals u van ons gewend bent. 
Maar daarover een volgende 
keer meer.
Ton Verhoeve, fractievoorzitter 
Lijst Harry Bakker
 
“Bedankt alle vijf voor jullie inzet!”
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Foto’s:

1. Jack Moerenhout

2. Patricia Knook

3. José Rasenberg

4. Anica Embregts

5. Frans Snoeren

6. Matthijs Suijkerbuijk

7. Egbert De Flines
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SPORT

KLOVENIERSGILDE  “ST ANTONIUS ABT” 

Op 28 mei 2017 werden wij na 31 jaar weer Nederlands kam-
pioen scherpschutters.
Als trotse Hoofdman van het kloveniersgilde Sint Antonius Abt 
heet ik dan ook allen die dit Nederlands kampioenschap op 27 
mei 2018 met hun deelname en aanwezigheid komen opluis-
teren, van harte welkom. Een kampioenschap waarbij van de 
deelnemende korpsen een onderlinge verbondenheid, uiterste 
concentratie en conditie gevergd worden. Het is een dag waar-
op het schuttersgebeuren in  Terheijden volledig aan zijn trekken 
zal komen.

Mede namens al mijn gildezusters en 
gildebroeders van gilde St. Antonius 
Abt wens ik dat U deze dag in Ter-
heijden een scherpschutters kampi-
oenschap mag beleven, waaraan u nog 
lang met veel plezier en voldoening te-
rug zult denken.
De deelnemende schutters en vereni-
gingen wens ik een uiterst sportief en 
spannend kampioenschap toe.
Piet van Geffen, Hoofdman

HET GILDE

Lang geleden schreef onze toenmalige dekenschrijver Harrie 
Bruins iets over het gilde, om het verschil aan te geven tussen 
een schietvereniging en een gilde. Ik ben zo vrij geweest om het 
wat naar deze tijd te schrijven.
Ter gelegenheid van de schietdag,  op 27 mei, waarbij ons Ter-
heijdens gilde centraal staat, lijkt het mij aardig om eens wat 
meer over het gildewezen te vertellen. Want dikwijls hoort men:
Een gilde wat is dat eigenlijk?
Is dat een Schietvereniging? 
Is dit een mannengezelschap?
Is het vergane glorie?
Neen, beste mensen, gelukkig is het dat níét. Met trots kan ik u 
melden dat een gilde meer is, dat een gilde méér moet zijn.
Het gildeleven is oud, wij moeten hiervoor minstens 500 jaar 
terug in de geschiedenis. In die tijd nl. zijn de gilden opgericht. 
Deels uit noodzaak en deels uit ontspanning. De Brabantse ste-
den en dorpen hadden in die eervermelde tijd overlast van (pri-
vé) legertjes van verschillende Landheren. De huizen, de vrou-
wen en kinderen moesten, zo vonden de mannen, hiertegen 
beschermd worden. Zij gingen zich daarom bekwamen in het 
hanteren van wapenen. In het begin was dit een boog (hand-/
kruisboog) maar later na het uitvinden van het zgn. buskruit en 
het geweer,  werden de bogen “geruild” voor geweren.
Toch mag men niet vergeten dat de mannen vroeger ook scho-
ten voor hun plezier. Wat voor ontspanning zal er in die tijd 
geweest zijn? Men werkte van de vroege ochtend tot de late 
avond. Lezen of schrijven kende men niet en van het woord 
“hobby” had men nog nooit gehoord.  Zo is dus het schuttersgil-
de ontstaan.  Ter verdediging van de leef- en woongemeenschap.
Uiteraard is er deze taak niet meer in onze moderne maat-
schappij. Maar de gilden zijn wel blijven bestaan.  Steeds opnieuw 
geven mannen en vrouwen zich op om lid te mogen worden. 
Steeds ook is de band met de plaatselijke kerk en wereldlijke 
overheid blijven bestaan.
Niet voor niets hebben gilden een patroonheilige tot naam, bijv. 
St. Joris, H. Barbara, St. Antonius Abt of Ambrosius enz. Er zijn 
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zelfs gilden, zoals ons gilde, die een eigen altaar hebben in de 
parochiekerk. Zoals gezegd is de eigenlijke taak er niet meer. 
Wel de broeder-/zusterschap, de bereidheid om te helpen en 
het onderling plezier maken. Die zijn er nog wel en die moeten 
ook voorop blijven staan. Die moeten zelfs uitgebouwd worden, 
dan is men een goed gildebroeder, -zuster. Bij een gilde komt 
men regelmatig bij elkaar om te schieten, bazuin te blazen, op 
trommels te spelen of vendel te zwaaien en vergaderen. Hierbij 
staan de prestaties níét voorop. 

Alleen de kunst van bijv. het  
vendelen of schieten is belang-
rijk, voorop moet de onder-
linge band met alle gildeleden 
staan.
In het gildewezen staan tradi-
ties hoog in het vaandel, ieder 
gilde is hier trots op en vindt 
ook dat deze tradities gehand-
haafd dienen te blijven. Men 
gebruikt nu bijv. nog steeds 
woorden die algemeen gebrui-

kelijk waren ten tijde van oprichting.  Enkele voorbeelden zijn: 
de voorzitter heet Hoofdman, een bestuurslid Deken en het 
totale bestuur heet Overheid.
Ons St.  Antonius Abtgilde heeft ook nog andere tradities zoals:
- het officieel openen van het Schietseizoen (Hierbij wordt het 
gehele gilde bij de gildekoning thuis ontvangen).
- het Koningschieten is altijd op de derde kermisdag.
- het stemmen in de vergadering over nieuwe leden gebeurt met 
witte en bruine bonen.  Wit is voor, bruin is tegen.
- het houden van de jaarlijkse teerdag (deze dag begint met een 
Heilige Mis in de kerk).
Zoals u ziet heeft het Terheijdense gilde zeker wat te bieden. 
Daarom: indien u interesse heeft, of indien u meer wilt weten, 
neem gerust contact met ons op.
Hopelijk begrijpt u nu het verschil tussen een gilde en een 
scherpschuttersvereniging.
Piet van Geffen, Hoofdman.

GV SAMEN  VOOR  TERHEIJDEN

Zaterdag 7 april was het Regio Kampioen-
schap 5e divisie en de D2 en D3 niveaus. 
4 turnsters van onze vereniging hadden 
zich hiervoor geplaatst.
Pupil Fleur van Geel en jeugdturnster Roos 
Dirkse hadden jammer genoeg te weinig 
punten behaald voor een hoge klassering. 

Pupil Lena Buuron behaalde de 3e plaats na een heel spannende 
wedstrijd.
Tevens heeft Lena zich geplaatst voor de districtsfinale (Zuid-Ne-
derland) op 9 juni in Breda. Senior turnster Pleuni Rijvers be-
haalde een 8e plaats.  Ook zij mag naar de districtsfinale, maar 
die wedstrijd is in Zevenbergen.

TWEE NEDERLANDS KAMPIOENEN BIJ 
TTV  TIOS  TERHEIJDEN

Sinds zondag 8 april is TTV  TIOS  Terheijden 
twee Nederlands Kampioenen rijker. Dat 
we binnen onze tafeltennisvereniging geta-
lenteerde spelers hebben rondlopen, wisten 
we al. Dat onze spelers het zover hebben 
kunnen brengen bij tafeltennissen dat zij tij-
dens het NK Tafeltennis voor veteranen ook 

nog eens binnen hun klasse kampioen zijn geworden, is toch 
wel uniek. Het draait in dit verhaal om Dirk Eikemans en Ma-

thieu Verdeyen. Dirk is 
al wel eens (in voor-
gaande edities) twee 
keer eerder bij ditzelfde 
NK voor veteranen in 
zijn klasse Nederlands 
Kampioen geworden in 
het dubbel- en enkel-
spel. Op deze zondag 
deed hij dat nog eens 
samen met Mathieu in 
het dubbelspel over en 
werden zij Nederlands 
Kampioen in hun klasse.  
Mathieu werd wat later 
op deze zondag ook 
nog Nederlands Kam-
pioen in het enkelspel 
in zijn klasse. Een fan-
tastische prestatie van 
beide heren. Van harte 
gefeliciteerd mannen! 

Kijk voor meer info over  TTV  TIOS  Terheijden op 
www.tios-terheijden.nl

NEK AAN NEK RACE
Postduivenvereniging Terheijden

In het eerste weekend van april stond de eerste officiële wed-
vlucht van 2018, onder schitterende weersomstandigheden, op 
het programma. De week ervoor was er een trainingsvlucht 
waarbij geen maat stond op 
de combinatie Van de Goor-
bergh-Couwenberg. De eerste 
wedvlucht vanuit Quievrain 
werd het echter heel spannend. 
Op 12.39 uur klokten Wil-
lie-Jan en Paul hun 798 in Breda 
en om 12.43 uur klokte  Wil-
lem Eestermans zijn 379 in Wa-
genberg.  Wie zou er winnen???
Pas toen de computer zijn 
werk had gedaan bleek de 798 
(zie foto) van Willie-Jan en Paul 
nipt sneller dan de duivin van 
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Willem en dit met een gemiddelde snelheid van ruim 105 ki-
lometer per uur.  De 798 van Willie-Jan en Paul is een zoon 
van hun super kweekkoppel, waar onder andere ook reeds hun 
topduivin ‘Miss Unbelievable’ uit gekomen is.
Het zilver was deze vlucht dus voor Willem Eestermans en het 
brons ging naar niemand anders dan onze eigen Jaap Rasenberg! 
Ook in de regio waren dit alle drie steenvroege duiven met prij-
zen 3, 4 en 12 tegen ruim 3500 duiven. Een prima start van het 
seizoen voor deze liefhebbers.
Volgende week gaan we op herhaling met een vlucht vanuit Qui-
evrain.  We zijn benieuwd of het dan weer zo spannend wordt.
De eerste 10 prijzen van de vlucht: 
Quievrain - 291 duiven in concours: 1, 5 Comb. Vd Goor-
bergh-Couwenberg, 2, 4, 7, 8, 10 Willem Eestermans, 3 Jaap Ra-
senberg, 6 Comb. Van Dongen, 9 Comb. Willemse-Dudok.

UITSLAGEN EN STAND 
BILJARTCOMPETITIE  OWBC 

Week 1                                                                               
Maandag  - Keus Genoeg: 33,64 - 31,30                           
‘t Bielske - E.S.D.O.: 30,14 - 36,50
B.V. Bij Bas - De Vriendschap 3: 26,14 - 34,71 
De Vriendschap 1 - De Vriendschap 2: 33,08 - 33,55       
Week 2                         
‘t Bielske - B.V. Bij Bas: 34,35 - 33,66
E.S.D.O. - Keus Genoeg: 40,00 - 32,48 
De Vriendschap 3 - De Vriendschap 1: 39.68 - 28,81
De Vriendschap 2 - Maandag: 27,27 - 38,75    
Week 3                         
Maandag - De Vriendschap 3: 32,84 - 37,00
B.V. Bij Bas - Keus Genoeg: 35,50 - 28,28                 
De Vriendschap 1 - E.S.D.O.: 38,55 - 32,04                        
De Vriendschap 2 - ‘t Bielske: 33,66 - 36,63
Week 4  
Keus Genoeg - ‘t Bielske: 35,88 - 35,83                         
E.S.D.O. - B.V. Bij Bas: 35,94 - 33,42                       
De Vriendschap 1 - Maandag: 39,74 - 30,10
De Vriendschap 2 - De Vriendschap 3: 37,07 - 33,75
Vereniging            car     wed   brt   moy   serie   punten
1 De Vriendschap 3  492     16      333   1,477 16     145,12
2 E.S.D.O.   547     16      360   1,519 14     144,49 
3 De Vriendschap 1  579     16      347   1,669 14     140,19 
4 B.V. ‘t Bielske  439     16      368   1,193   7     136,96 
5 B.V. Maandag   408     16      331    1,233 12     135,33 
6 De Vriendschap 2  511     16      364   1,404 14     131,55 
7 Bv Bij Bas   466     16      309   1,508 12     128,73
8 Keus Genoeg  502     16      344   1,459 10     127,95
Kortste partij: Louis v. Tetering 11 brt; Hoogste serie: Louis v. 
Tetering 16 car.;  % Hoogste serie  Pieter Lodder 44 %;  % Meest 
gestegen Louis v. Tetering 127 %.

HEEL DRIMMELEN BOULT GROOT 
SUCCES  
en voor herhaling vatbaar!?

Zondag 8 april werd onder stralende omstandigheden de eerste 
editie van Heel Drimmelen Boult gehouden. Fantastisch, ge-
zellig, heel leuk om te doen, waren enkele van de opmerkingen 
die Jeu de Boulevereniging Boulevaart die dag gehoord heeft. 
Met behulp van een bijdrage van de gemeente Drimmelen voor 
het project “Samen aan de Slag” kon Boulevaart deze dag orga-
niseren. En er was voldoende interesse uit de gemeente. Maar 
liefst 21 belangstellenden hadden zich aangemeld om mee te 
doen.  Samen met de 47 boulers van onze eigen vereniging wa-

ren alle 17 banen heel de dag bezet. 
Er was gezorgd voor een kopje koffie, een broodje, soep en later 
ook nog een biertje of iets anders.  “Volgend jaar weer?”, was 
een vraag die meerdere keren gesteld werd. Met dit succes zit 
dat er zeker in. 
Dit jaar ging de strijd om de titel  “beste bouler van de gemeen-
te Drimmelen” tussen de doublettes (tweetal) Edward  Thiele 
en Theo Lammers tegen Johan Bax en Jan Woolschot. Edward en 
Theo waren uiteindelijk de sterkste en gingen met de hoofdprijs 
naar huis. De strijd om de 3e plaats ging tussen Paul Plasmeijer 
en Dré van Stokkum tegen Corry Rommens en Ad de  Veth. 
Hier waren Corry en Ad de betere en zij pakten de bekers.
Boulevaart kan terugkijken op een geslaagde dag en hopelijk zijn 
er onder de 21 boulers van buiten onze vereniging nog een 
aantal die de boulesport zo leuk vinden dat ze mee gaan doen 
aan onze verenigingscompetitie. Ze zijn in ieder geval van harte 
welkom.

INSCHRIJFDAGEN  TRAAISE KUIERDAGEN

GV Amicitas zal van 22 mei tot en met 25 mei 
weer de avondvierdaagse van Terheijden organi-
seren. Onder de naam van de Traaise Kuierdagen 
zullen wij dat alweer voor het zesde jaar met veel 
plezier doen. De start en finish zullen net als voor-
gaande jaren weer op het terrein van het Puzzel-
bad zijn, mede mogelijk gemaakt door Stichting 
Vrienden van het Puzzelbad en Optisport. En wel 
van dinsdag t/m donderdag. Op vrijdag vertrekken 

wij vanaf de prachtige Schans, alwaar de organisatie van I Love 
Traaie het terrein en hun opgebouwde accommodatie weer be-
schikbaar stelt, alvorens zij met het feestweekend beginnen. 
Via deze weg willen wij alvast alle bedrijven die ons steunen 
hartelijk bedanken. Het is bijna vanzelfsprekend, maar het moet 
allemaal maar mogelijk zijn.    
Velen handen maken licht werk en dan ook nog voldoening krij-
gen van het resultaat en een bedankje krijgen!  Dat geldt zeker 
voor alle dorpse activiteiten, die vrijblijvend georganiseerd wor-
den. Schroom dan niet om je aan te melden om te helpen tij-
dens de vierdaagse.  Wij zijn bijvoorbeeld altijd wel op zoek naar 
dorpsgenoten die eenmalig (maximaal een uur op een avond) 
willen helpen als verkeersregelaar (kort examen via een aange-
wezen website is voldoende om mee te mogen doen!). Vragen 
of reacties over eventuele opties kunnen naar info@amicitas.nl. 
De inschrijfdagen: dinsdag 8 mei en dinsdag 15 mei van 
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GEMEENTE

18.30 tot 20.00 uur in café 
De Harmonie.  Voor de aller-
laatste info kunt u een email 
sturen naar eerder genoem-
de emailadres of volg ons op 
facebook: Traaisekuierdagen 
Amicitas. In de volgende edi-
tie van Rondom de Toren staat 
er uiteraard ook nog info. 
Zet in ieder geval 22 mei t/m 
25 mei in uw agenda, zodat u 
weer uw sportieve plicht kunt 
vervullen. 

Met sportieve groet, de organisatie van de Traaise Kuierdagen

COALITIEVORMING  DRIMMELEN

Donderdagavond 5 april jl is het infor-
matieproces  afgerond met gesprekken 
tussen alle partijen. De conclusie van 
de informateur Ton Braspenning om 
een coalitie te vormen met Lijst Harry 
Bakker, VVD en Groen Drimmelen VP/
D66 is omarmd. Partijen zijn het eens 
en vergaderden woensdagavond 11 

april onder leiding van de formateur Ton Braspenning verder. 
Hier kwamen de inhoudelijke punten van de 3 partijen, het 
gemeentelijke overdrachtsdocument en de collegevorming qua 
bezetting en portefeuilles aan bod. 
Harry Bakker, namens de formerende partijen Lijst HB, VVD en 
Groen Drimmelen VP/D66.

GEMEENTENIEUWS

AKTUEEL
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

In aanwezigheid van trotse familieleden, vrienden en partijgeno-
ten is de nieuwe gemeenteraad van Drimmelen geïnstalleerd. 
Wij feliciteren Harry Bakker, Jan-Willem Stoop, Loes van Zwie-
ten, Femke Selders, Loes Welten, Ton de Bok,  Ton Verhoeve, 
Teun van de Steenoven, Ad Buijs, Sarien Hoevenaar, Coos Praat, 
Tim Simons, Petra Kimmel-Steevens, Janet Crezée, Jack Rasen-
berg, Jürgen Vissers, Miriam Tiekstra, Hans Kuijpers, Hanneke de 
Bruijne-Quirijnen, Riekje van Vugt-Buter en Gijs Broeders.
Inleveractie Wecycle bij de milieustraat (vanaf Konings-
dag)
De gemeente Drimmelen doet vanaf Koningsdag mee aan de 
inzamelactie van Wecycle. Lever afgedankte elektrische ap-
paraten of spaarlampen (e-waste) in bij de milieustraat in 

Terheijden. U kunt dan gratis punten sparen voor de Wil-
genband en de Zonnebloem én zelf kans maken op prijzen.  
Als onze gemeente bij de beste 25 gemeenten eindigt, ontvan-
gen de Wilgenband en de Zonnebloem een sponsorcheque van 
€1.000,- van Wecycle.
U scoort punten als u op de milieustraat in Terheijden e-waste 
inlevert. Als u op de milieustraat bent, wordt dat herkend via de 
GPS op uw smartphone. Via uw smartphone kunt u de punten 
verzilveren. 
Zo doet u mee:
1. Ga naar de milieustraat 
2. Lever oude elektrische apparaten en kapotte spaarlampen in
3. Ga ter plekke op uw smartphone naar wecycle.nl/inleveren
4. Ga naar (ik wil inchecken) en support het goede doel
5. Onder alle geldige aanmeldingen worden 50 nieuwe appara-
ten verloot!
De actie loopt tot en met 31 augustus 2018. Meer informatie: 
www.wecycle.nl/inleveren

Procedure inpassingsplan voor 28 windmolens langs 
A16 van start
Er komen geen 29, maar 28 windmolens langs de A16 tussen 
Moerdijk en Hazeldonk bij Breda. Dat staat in het concept ont-
werp inpassingsplan, dat de provincie aan de vier betrokken ge-
meenten en andere wettelijke overlegpartners heeft voorgelegd. 
Ten opzichte van het voorkeursalternatief van 24 oktober 2017 
hebben GS twee wijzigingen doorgevoerd:
- De meest noordelijke windmolen bij knooppunt Klaverpolder 
vervalt. 
- De overige molens bij het knooppunt Klaverpolder schuiven 
100 à 150 meter in westelijke richting op. 
Uit de aangevraagde vergunningen is gebleken dat ook met 28 
molens de doelstelling van minimaal 100 megawatt wordt ge-
haald. En door de verschuiving van de molens bij Klaverpolder 
in westelijke richting ontstaan twee strakkere lijnen waarmee 
het landschappelijk ontwerp verbetert. Hiermee komen Gede-
puteerde Staten tegemoet aan het voorstel dat bewonerswerk-
groepen in Moerdijk en Drimmelen eind vorig jaar deden.
Het vrijgegeven concept Milieueffectrapport (MER) laat zien dat 
bij 97 woningen (11 minder dan bij het eerdere voorkeurstra-
ject) de geluidsbelasting meer is dan gemiddeld 42 Lden. Bij deze 
woningen zijn de windmolens hoorbaar, afhankelijk van wind-
richting,  -snelheid en achtergrondgeluid. Met alle eigenaren van 
woningen die dichterbij een windmolen staan dan wettelijk toe-
gestaan (geluidsbelasting hoger dan gemiddeld 47 dB Lden) zijn 
vorig jaar al afspraken gemaakt door de ontwikkelaars. 
Via de website www.brabant.nl/VRwindmolens is virtueel te 
zien hoe de 28 windmolens er in het landschap uit gaan zien. 
Tijdens de inloopspreekuren op het projectbureau in Breda en 
tijdens verschillende bijeenkomsten krijgen bezoekers een nog 
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betere impressie met behulp van een VR-bril. Meer informatie 
over de inloopspreekuren en kenniscafés staat op www.brabant.
nl/windenergiea16.
Na het wettelijk vooroverleg dat nu is gestart, wordt het ont-
werp inpassingsplan half juni gedurende 6 weken ter inzage 
gelegd en op dat moment kan iedereen een zienswijze indie-
nen. De provincie organiseert dan ook inloopbijeenkomsten in 
de vier gemeenten. Provinciale Staten nemen in het najaar van 
2018 een besluit over het inpassingsplan,  inclusief de ingediende 
zienswijzen en antwoorden daarop.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Terheijden, Klaverbeemd 2 (4844 RJ) (W-2018-00172): Het kap-
pen van een boom.
Terheijden, achter Schansstraat (bouwkavel 34) (W-2018-0173): 
Het oprichten van een woning (Project ‘De Weelde’, kadastraal 
bekend G 4831 en 4834).
Terheijden, Hoofdstraat 48 (4844 CG) (W-2018-0182): Het kap-
pen van een boom.
Terheijden, naast Schansstraat 11 (bouwkavel 36) (W-2018-
0187): Het oprichten van een woning (Project ‘De Weelde’).
Terheijden, Raadhuisstraat 35 (4844 AA) (W-2018-0186): Het 
vervangen van de schutting en het bijgebouw.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wagenberg,  Vlasselt 34 (4845 EW) (W-2018-0137): Het wijzi-
gen van de kozijnindeling en het plaatsen van een luifel/overstek.
Terheijden, Bosbies 10 (4844 HM) (W-2018-0094): Het bouwen 
van een carport.
Terheijden, Vliethof 53 (4844 EX) (W-2018-0189): Het plaatsen 
van een erfafscheiding.
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.  



16

KERKEN

IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

Wil je ook alert zijn in je buurt? Meld je aan voor Alert 
Drimmelen

Alert Drimmelen bestaat uit 
whatsapp-groepen die alert zijn in de 
buurt. Ben je nog geen lid, dan kun je 
een mailtje sturen naar dorpsgericht-
werken@drimmelen.nl  De leden van 
Alert Drimmelen zijn alert in hun 
buurt. Als ze verdachte situaties, per-
sonen of voertuigen signaleren mel-
den ze dat bij de politie. Bij heterdaad 

meteen via 112, in andere gevallen via 0900 8844. Daarna sturen 
ze een appberichtje naar de groep. Dan kun je met elkaar alert 
zijn op wat er in je straat/ buurt gebeurt en dat als dit nodig is 
delen met de politie.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Op zondag 8 april 
hebben 12 kin-
deren hun Eerste 
H. Communie 
gedaan. De H. An-
tonius Abtkerk in 
Terheijden wordt 
verbouwd en dus 
zijn we naar de H. 
Gummaruskerk 
in Wagenberg ge-
gaan. Daar hebben 
wij een mooie vie-
ring gehad, het was 
een stralende dag, 
het weer werkte 
erg goed mee. De 
communiekantjes 
zagen er allemaal 
prachtig uit. Kijk 
maar naar de foto, 
die onze fotograaf 
Angelique  Klomp 

elk jaar opnieuw weer zo leuk maakt.
Op onderstaande foto staan: Rowan, Fleur, Charlie, Louisa,  Tim, 
Silvie, Kay, Sofie, Indy, Emma, Beer,  Vieve.
Graag zien wij jullie terug in volgende vieringen in onze kerk. 
Maar zeker in de terugkomviering voor alle communiekanten 
van onze Vijf-Heiligen-Parochie, die wordt gehouden op zondag 

27 mei om 9.30 uur in de H. Bernarduskerk te Made.
Pastoor V.  Schoenmakers en pastoraal medewerker H. Gep-
paart en werkgroep Eerste H. Communie Terheijden.
PS. Heeft u zin om aan te sluiten bij onze werkgroep,  geef u dan 
op via Parochiekantoor Terheijden of via terheijden@naarde-
kerk.nl. U bent van harte welkom.

KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 22 april 2018, 10.00 uur: Mevr. M. Zwart uit Dor-
drecht. Diaconiecollecte:  Vrienden van DHAN. Locatie: het Wit-
te Kerkje.
Zondag 29 april 2018, 10.00 uur: ds. C. Nieuwenhuizen uit 
Oosterhout. Diaconiecollecte: Amnesty werkgroep Terheijden. 
Locatie: het Witte Kerkje.

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

Diensten door de week  en  in het  weekend
Zaterdag 21 april 19.00 uur: Eucharistieviering - Extra col-
lecte voor Vluchtelingenwerk. Voorganger pastoor J. Paes en 
Mevr. G. v.d. Korput - Cantor H.  Vergouwen.
Maandag 23 april 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger Mevr. G. v.d. Korput.
Zaterdag 28 april 19.00 uur: Woord- en Communieviering. 
Voorganger past. werker G. Oostveen - Anthony Singers.
Maandag 30 april 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.
Openingstijden parochiekantoor:
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2  is alleen geopend 
op dinsdag en vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur, tel. 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 op-
nemen 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. we-
ten aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden 
tel. 076 5931216.  Bij voorbaat dank.

HARDLOPEN OVER DE RODE LOPER

Op 21 april vindt om 10.00 
uur de eerste We Run 76 
plaats. Eens in de maand wordt 
er gestart op een locatie die 
bijzonder is in het 076-gebied. 
De eerste is de Pathé bioscoop 
in Breda. Hoe vaak kun je door 

een bioscoop hardlopen en via de rode loper naar buiten?  We-
run76.nl is een open hardloopclub waar iedere hardloper, begin-
nend en gevorderd, zich gratis kan aansluiten. Mensen in bewe-
ging brengen op een leuke manier, daar staan we voor.  Samen 
1x per maand op bijzondere plekken verzamelen en hardlopen.  
Het mooie en bijzondere aan We Run 76 is dat we op plekken 
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lopen waar je normaal niet kan hardlopen.  Voor de eerste run 
wordt er verzameld in de foyer van Pathé, waar ook de war-
ming-up zal plaatsvinden. Vanaf de foyer lopen we via de rode 
loper door de bioscoop naar buiten. We lopen nog een stukje 
door de binnenstad en eindigen weer in de bioscoop. Er worden 
twee routes uitgezet: 5 km en 9 km. Tempo is rustig, maar je 
dient de gekozen afstand wel aaneengesloten te kunnen lopen. 
Het is een social run. Het is geen wedstrijd, maar juist een leuke 
training om op bijzondere plekken met andere hardlopers bij 
elkaar te komen. Iedereen kan zich gratis aanmelden via de face-
bookpagina van We Run 76.

SLUITINGSDATUM INSCHRIJVINGEN 
KAM BREDA

Oproep aan alle amateurgezelschappen 
op het gebied van kunst en cultuur, in de 
breedste zin van het woord.
Op 1 mei is de sluitingsdatum voor de 
KAM Breda op 15 en 16 september 2018. 
Er hebben zich ook dit jaar al veel gezel-
schappen gemeld om aan een zo breed 
mogelijk publiek te laten zien waar zij ie-

dere week een heel jaar lang voor repeteren.
Laat deze kans niet voorbij gaan en schrijf jezelf in voor een 
grandioos optreden in het Chassé Theater.  We tellen vanaf van-
daag af tot 1 mei dus schrijf je in! En dan zorgt het bestuur van 
de KAM en het Chassé Theater voor de rest.

ZORGBOERDERIJ LEVENSVREUGDE
in Den Hout

Wat doet de Zorgboerderij?
“Zorgboerderij Levensvreugde 
biedt dagbesteding aan ouderen 
met een beperking. Dit kunnen 
verschillende vormen van demen-
tie zijn, maar ook andere lichame-
lijke of geestelijke beperkingen.  
Dit gebeurt op een bestaand melk-
veebedrijf. Naast de koeien zijn er ook kalfjes, geiten, kippen, 
een ezel, eenden, katten en een hond op het bedrijf. Dan hebben 
we nog een grote moestuin, boomgaard en een kas. De bezoe-
kers die bij ons op de boerderij komen, helpen mee met de 
gewone dagelijkse activiteiten, taken en taakjes op de boerderij. 
De bezoekers komen op de boerderij voor structuur, ritme en 
een zinvolle invulling van de dag.  Vaak komen ze ook om de 
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thuissituatie en mantelzorgers te ontlasten, zodat ze langer thuis 
kunnen blijven wonen. Naast de boerderij hebben we dagbeste-
dingsactiviteiten in dorpshuis Den Brink in Den Hout. Hier slui-
ten we aan bij de bestaande activiteiten in het dorp en doen we  
activiteiten samen met de kinderen van het kinderdagverblijf.”
Wat doen vrijwilligers op de Zorgboerderij? 
“Op Zorgboerderij Levensvreugde zijn ruim 30 vrijwilligers 
actief. Vrijwilligers helpen ons vooral met het vervoer van de 
bezoekers van en naar de boerderij of het dorpshuis, want alle 
bezoekers die bij ons komen wonen nog zelfstandig thuis. Zij 
komen uit de gemeente Drimmelen, Oosterhout en Geertrui-
denberg en moeten daarom ook uit de verschillende gemeen-
tes worden opgehaald. Hiervoor zijn we zeer dringend op 
zoek naar extra vrijwilligers om ons te helpen. Dit kan 
door het rijden met onze bus of door het halen en brengen van 
bezoekers met de eigen auto tegen kilometervergoeding. 
Daarnaast hebben we nu 3 vrijwilligers die ons helpen met een 
warme maaltijd.  We zijn nog voor de maandag- en donderdag-
ochtend op zoek naar een vrijwilliger die ons kan helpen met 
het koken in dorpshuis Den Brink.”

Wat maakt jullie organisatie bijzonder? 
“Wat zo leuk is aan de Zorgboerderij is dat we klein zijn en heel 
erg betrokken bij de bezoekers.  We willen het iedereen naar de 
zin maken. Er is altijd tijd voor een praatje en een bakje koffie. 
De sfeer is rustig, gezellig en er is op de boerderij altijd wat te 
doen. Bezoekers en vrijwilligers doen hier wat ze het leukst 
vinden en wat ze ook kunnen en wat goed bij hen past. Naast 
de klusjes op de boerderij verzinnen we altijd leuke ‘maak- en 
klusactiviteiten’ zodat iedereen mee kan doen. Het maken van 
een leuke versiering die past bij het seizoen.”
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VEILIGHEIDSONDERZOEK DRIMMELENSE 
KANT STATION LAGE ZWALUWE

De gemeente Drimmelen houdt een onderzoek naar (on)vei-
ligheid bij NS-station Lage Zwaluwe op het grondgebied van de 
gemeente Drimmelen. Dit is de kant van de Oostelijke Parallel-
weg/Streeplandsedijk. 

Aan de Moerdijkse kant van het station is cameratoezicht, maar 
het is de vraag welke (preventieve) aanpak het beste past bij 
de situatie aan de Drimmelense kant van het station. Hierover 
wil de gemeente graag de mening van haar inwoners en andere 
gebruikers van deze locatie horen.  
Om de meningen te peilen is er een digitale enquête uitgezet. 
De enquête bestaat uit 11 vragen en is snel in te vullen. De en-
quête staat open tot en met 23 april 2018. De resultaten die uit 
deze enquête komen neemt de gemeente mee in de toekomsti-
ge aanpak. De enquête staat op www.drimmelen.nl/veiligheids-
onderzoek-station-lage-zwaluwe

POPKOOR  AMEE-ZING IS OP ZOEK NAAR 
VERSTERKING 
voor het leukste koorfestival in Middelburg!

Wij zijn een jonge club meiden van 14 jaar 
en ouder en we zoeken nog versterking 
want in het weekend van 2 en 3 juni is het 
weer zover! Dan gaan we voor de 3e keer 
naar  VOLkoren Middelburg. Het grootste en 
leukste koorfestival van Zeeland en omstre-
ken! Dit is een zangfestijn voor jong en oud, 

waarin niks moet en alles kan. Op een groot aantal locaties in 
het historische hart van Middelburg treden koren, zanggroepen 
en ensembles op uit de regio en ver daarbuiten - het publiek 
heeft vrij toegang.
Zaterdag gaan we er al met ons clubje heen en verblijven dan 
in een scoutinggebouw in Heinkenszand. Daar gaan we alvast 
wat doen aan de teamspirit met leuke activiteiten. Op zondag 
zingen we van 13.45u - 14.30 uur op de  Vismarkt in Middelburg.  
Voorafgaand aan ons optreden kun je ook nog genieten van de 
Tempeliers uit Made. 
We zoeken dus nog nieuwe leden om mee te gaan met ons leu-
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ke weekend! En natuurlijk ook nog daarna want we hebben nog 
allerlei leuke optredens op het programma staan. 
Lijkt het je leuk om mee te gaan? Dan kun je komen kijken op 
vrijdagavond om 19.00 uur naar onze repetitie aan het Groen-
tepad 5, Made want we gaan hard aan de slag voor dit festival! 
Zien we je vrijdag ?
Voor meer informatie: kijk op onze Facebookpagina (Popkoor 
Amee-Zing) of bel naar Clarina van Winden, 06-14134699.

SUCCESVOL BEZOEK KAMERLID BENTE 
BECKER AAN PRAKTIJKSCHOOL BREDA

Vrijdag 13 april vond er een werkbezoek plaats van Kamerlid 
mevrouw Bente Becker aan Praktijkschool Breda. Aanleiding 
van het bezoek is de aanvraag tot ontheffing van het  
inburgeringsexamen voor ISK-leerlingen die het volledige NA-
ISK traject hebben gevolgd. Mevrouw Becker kreeg de kans 
om met eigen ogen te zien hoe de Praktijkschool met deze 
doelgroep werkt aan kennis en vaardigheden om ze te kunnen 
laten toetreden tot de arbeidsmarkt. 
Tijdens haar bezoek ging mevrouw Becker rechtstreeks  in 
gesprek met leerlingen van dit traject  en hun mentoren Sanne 
van Riel en Anke Embrechts. Daarnaast waren Jaap Oomen 
(Directeur Praktijkschool Breda) en Rob Neutelings (voorzitter 
van de Raad van Bestuur van ROC West-Brabant) hierbij 
aanwezig. 

Het is voor NA-ISK leerlingen 
cruciaal dat zij ontheffing krijgen 
voor het inburgeringsexamen, 
aangezien al aangetoond is dat 
deze leerlingen moeite hebben 
met leren. Ook de combinatie 
van werken en het examen 
voorbereiden vergt teveel van 
deze groep. 
Mevrouw Becker gaf aan het einde 
van het bezoek aan erg onder de 
indruk te zijn van de geleverde 
inspanningen aan deze speciale 
groep ISK-leerlingen. Ze was 

erg geïnteresseerd en stelde haar vragen rechtstreeks aan de 
leerlingen. Ze nodigde tenslotte de hele groep uit voor een 
vervolgbezoek in Den Haag!
Moeilijk lerende ISK-leerlingen kunnen na afloop van de ISK 
deelnemen aan een traject bij Praktijkschool Breda om zich voor 
te bereiden op een werkend leven. Dit traject heet NA-ISK. 
Meer informatie: Jaap Oomen, Directeur Praktijkschool Breda. 
Tel. 076 522 60 30, website www.praktijkschoolbreda.nl 

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



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: 25-04-2018 /Groen: 02-05-2018
                     Wagenberg           Grijs: 28-04-2018/Groen: 04-05-2018
Ophalen oud papier  12-05-2018
Ophalen plastic afval Terheijden: 02-05-2018     
     Wagenberg: 04-05-2018

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

Website:   www.rondomdetoren.nl 
Facebook:  www.facebook.com/rondomdetoren
Twitter:   www.twitter.com/rondomdetoren 
Inleveren kopij:   info@rondomdetoren.nl
   uiterlijk 25-04-18 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 - 53 89 20 35
   uiterlijk 25-04-18 (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


