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DODENHERDENKING

VAN  ALLES  WAT

DODENHERDENKING 2018 
Vrijdag  4 mei
 

Terheijden
18.45 uur: Luiden van de klokken.  Koraalmuziek,  Harmonie 
Terheijden 
19.00 uur: Samenkomst R.K. kerk St. Antonius Abt 
19.10 uur: Kloveniersgilde treedt binnen 
19.15 uur:  Toespraak Burgemeester G.L.C.M.de Kok; Intermez-
zo Herenkoor; Toespraak Ds. E. Fockens; Voordracht Amnesty 
International;  Voordracht Kinderen Scholen en Scouting.
19.30 uur: Allen gaan naar de Vrijheidsmuur. Het Gilde gaat ons 
voor.
19.35 uur: Intermezzo Harmonie Terheijden; Kranslegging; 
Gelegenheid tot het leggen van 
bloemen; Eregroet door Ven-
deliers Gilde; Last Post wordt 
geblazen 
20.00 uur: 2 minuten stilte; Het 
spelen en het zingen van de 
Volksliederen.
Einde plechtigheid bij de Vrij-
heidsmuur. De klokken luiden en u wordt uitgenodigd voor een 
kop koffie of thee in de kerk.

Wagenberg
19.40 uur:  Verzamelen bij het Herden-
kingsmonument aan de  Van Schendel-
straat 1.
19.50 uur: Choralen van  Harmonie, 
gedicht en taptoe. 
20.00 uur: 2 minuten stilte.
20.02 uur: Pools volkslied en het 
Wilhelmus.
20.15 uur: Toespraak door wethouder 
Harry Bakker en bloemlegging.

DOE JE MEE?

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met het VIP 
(Vrijwilligers Informatie Punt),  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:
Poezen vrijwilliger
Ben je dol op poezen en wil je iemand helpen? Een bewoonster 
van Sovak kan niet zo goed meer voor haar poezen zorgen, maar 
wil ze wel heel graag houden. Ben jij degene die 1x per week 
mee wil helpen met verzorgen van de poezen, kattenbakken etc.
Medewerker inplaatsingen
Voor sociale mensen die interesse hebben in andere culturen: 
Vluchtelingen die in Drimmelen een woning krijgen toegewezen, 
kunnen in het begin hulp gebruiken bij het wonen hier.  Wil je 
hen daarbij helpen met de basiszaken en alles wat in het begin 
geregeld moet worden?
Zorgboerderij vrijwilliger
Hou je én van mensen én van dieren? Bij de Wijngaerd start 1 
juli een ‘zorgboerderij’ als dag-
besteding voor mensen uit de 
wijk. Leuk om deze mensen te 
begeleiden en/of voor de die-
ren en planten te zorgen.  
Vrijwilligers coördinator
Lijkt het je wat om vrijwilligers 
aan te sturen en te begeleiden? 
Bij Duurzaam Drimmelen kun 
je lekker aan de slag; je houdt het overzicht, hebt de contacten 
en doet ook de werving van nieuwe vrijwilligers.
Photoshop
Ben je handig met Photoshop? Er is een individuele vraag om 
meer te leren en te kunnen doen met dit computerprogramma. 
Wil je in een paar keer met iemand je kennis delen?
Maatje
Heb je wat tijd over in de avond of in het weekend? Een jonge-
man van 45 jaar met autisme geniet enorm van samen wandelen, 
boodschappen doen en koken of een goede actiefilm in de bios.  

DE NIEUWE PRIVACYWETGEVING

Woensdag 16 mei geeft  VIP geeft een cursus over de 
AVG (samen met Otte Strouken, jurist). Tijdens de cursus 
ga je actief aan de slag en je vragen worden beantwoord 
zodat je klaar bent voor de AVG. In 
mei 2018 gaat de Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming (AVG) in 
werking, deze regeling raakt ook alle 
vrijwilligersorganisaties en sport-
verenigingen.  Alle organisaties moeten nadenken over 
welke persoonsgegevens van vrijwilligers, leden, deelnemers 
en cliënten ze bewaren en hoe ze die beveiligen.  De wet 
kent drie belangrijke thema’s: organisaties moeten nadenken 
over welke persoonsinformatie ze bewaren, hoe ze de per-
soonsinformatie beschermen en het melden van datalekken.

VAN HET  WMO-PLATFORM DRIMMELEN 

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Bur-
gemeester en Wethouders 
over het beleid rond de Wet 
Maatschappelijke Ondersteu-
ning (Wmo).

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!
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Informatie over WMO-zaken:
Integraal Beleidsplan:
Dit beleidsplan moet de kapstok worden voor de gezamenlijke 
invoering van de zogeheten ‘decentralisaties’ van zorg, werk en 
jeugdhulp. Men wil meer samenhang brengen bij de verdere in-
voering van zorg, werk en jeugdhulp.
Inclusief Beleid: 
De gemeente Drimmelen heeft zich opgegeven als mogelijke 
koploper bij de invoering van het VN-verdrag Handicap. Samen 
met 24 andere “koplopers” wil men aan de slag om van elkaar te 
leren en daarmee de inclusieve (= iedereen telt mee en iedereen 
kan meedoen) gemeente Drimmelen snel te verwerkelijken.
Beschermd Wonen:
En regionale werkgroep bekijkt wat er allemaal geregeld moet 
worden als de gemeente voor “beschermd wonen” moet gaan 
zorgen. Beschermd wonen is mogelijk als je niet (meer) zelf-
standig kunt wonen vanwege psychische en/of psychosociale 
problematiek. 
Wanneer hulp aan huis (“begeleid wonen”) niet voldoen-
de is, wordt middels beschermd wonen een kamer aangebo-
den in een instelling of wooninitiatief. Hier worden de be-
woners intensief ondersteund in de dagelijkse activiteiten.  
Voedselbank:
De proef met de Voedselbank in Made wordt geëvalueerd. Op 
dit moment zijn er 16 gebruikers.
Juridisch:

Jurist O. Strouken-Busink was ge-
vraagd het Platform bij te praten 
over privacyregels.
In navolging van Amerika zien we, 
ook in Nederland, steeds vaker 

claims bij mogelijke fouten van de overheid. De overheid wil 
geen claims krijgen en gaat daarom soms te strikt te werk. Dat 
kan ten koste gaan van noodzakelijke ondersteuning of hulpver-
lening.
De privacywetgeving wordt strenger. Gegevens van cliënten uit-
wisselen of delen mag niet zomaar. Als dat wel beter zou zijn 
voor die cliënt - hoe doe je dat dan, zonder over de streep te 
gaan?
Het juridisch advies: Vraag altijd, vooraf, instemming van de cli-
ent om een meedenkende collega erbij te betrekken. En deel 
dan, samen met de cliënt, de persoonlijke gegevens. Onder 
het motto: Niet praten over elkaar, maar praten met elkaar. 
Vragen? 
Vragen of opmerkingen over deze informatie? Reageren kan 
naar het WMO-Platform Drimmelen per brief p/a Middelmeede 
5, 4921 BZ Made per email: info@wmoplatformdrimmelen.nl 
Website: www.wmoplatformdrimmelen.nl
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OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drim-
melen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijn-
werpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling 
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl. 
Gezond en wel - diabetes

Deskundigen vertellen u in onze 
rubriek ‘Gezond en Wel’ iede-
re week wetenswaardigheden 
over veel voorkomende ziekte-
verschijnselen en geven u tips. 
Deze week informeert praktijk-
verpleegkundige Benthe van der 

Sanden u over diabetes.
Hobbyclub De Handige Handjes

Iedere vrijdagavond komen 
zo’n 40 enthousiaste kinderen 
bij elkaar in de Mayboom in 
Made. Daar is dan een hobby-
club voor kinderen van 7 t/m 
12 jaar. We gingen een kijkje 
nemen en spraken er met kin-

deren en vrijwilligers, maar we zagen vooral prachtige creaties 
ontstaan. Dank zij de inzet van alle vrijwilligers is de club erg 
populair.  Er is dan ook een wachtlijst. 
Vrijwilligsters Vluchtelingenwerk Drimmelen

Ook in onze gemeente heeft 
een aantal voormalige vluch-
telingen een nieuwe woonplek 
gevonden. Reden voor ons om 
een tweeluik te maken. In deze 
eerste aflevering gaan we in ge-
sprek met 3 vrijwilligsters van 

Vluchtelingenwerk Drimmelen. Zij vertellen onder meer over 
hun werk: het begeleiden van vrouwen om hier een nieuw, veilig 
thuis voor hun kinderen en zichzelf te vinden. In een volgende 

aflevering gaan we in gesprek met 4 van deze voormalige vluch-
telingenvrouwen.
Dorpsgericht Werken
Iedere 2e helft van de maand kunt u kijken naar onze rubriek 
Dorpsgericht werken. Dorpsgericht werken gaat om het bevor-
deren van leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid. Co-
ordinator Lilian Lambrechts zal u in deze rubriek voorzien van 
informatie over actuele zaken die hiermee samen hangen. Deze 
keer informeert Stella  Terlouw, beleidsmedewerker WMO, 
u over het Dorpsteam voor mensen die op de een of andere 
manier ondersteuning nodig hebben. Zij zal vertellen hoe het 
Dorpsteam werkt en hoe het bereikt kan worden.

IDEE SPRAAKVERMAAK: GEEF MOEDER/
VADER EEN SEIZOENKAART!

Op zoek naar een origineel cadeau voor 
Moederdag of Vaderdag? Denk dan op 
13 mei (Moederdag) en op 17 juni (Va-
derdag) eens aan een seizoenkaart van 
Spraakvermaak. Met zo’n kaart op zak 
kunnen vader en moeder van oktober t/m 
maart zes keer naar Ons Thuis in Ter-

heijden voor een plezierige zondagmiddag.  We zijn inmiddels 
toe aan het 12e seizoen en starten weer op 14 oktober. 
De prijs is onveranderd, een kaart voor het seizoen 2018/2019 
kost wederom € 17,50. Bestellen kan via www.spraakvermaak.
nl. Klik op de startpagina rechts bovenaan op de afbeelding van 
de seizoenkaart en de route 
wordt vanzelf in gang gezet. 
In de gemeente Drimmelen 
worden de kaarten gratis 
thuisbezorgd.  Overigens 
weten we uit ervaring dat 
een seizoenkaart ook zeer 
geschikt is als verjaardags-
cadeau!
Jan Slagter, voorzitter om-
roep MAX, was op 11 
maart te gast in het zondag-
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middagcafé en schreef na afloop in het Gastenboek: ‘Het was 
een eer en genoegen om voor de 2e keer in Spraakvermaak te 
mogen zijn. Dit is precies wat wij nodig hebben. Samen praten, 
zingen, lachen op een zondagmiddag in een café.  Actuele onder-
werpen met elkaar bespreken. Ga zo door.’  Op de site zijn ook 
de uitspraken van andere gasten te lezen.

VERENIGING VAN SENIOREN TERHEIJDEN

Voordat wij aan de zomervakantie beginnen, hebben we nog 2 
leuke uitstapjes gemaakt. Op 17 april zijn we met de “Traaie on 
Tour” bus naar Berkel-Enschot gereden. Daar bezochten we het  
Klooster van La Trappe. Als eerste werd er een film vertoond 
over het leven van de paters en het ontstaan van het brouwen 
van het zeer gewaardeerde Trappistenbier onder het genot van 
een biertje naar keuze.  Hierna kregen we een rondleiding in de 
brouwerij met als gids  Toon welke op een zeer amusante wijze 
het brouwen van bier aan ons vertelde.  Tot slot konden we gaan 
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genieten van de proeverij van het Trappistenbier. De dag daarop 
was er een uitstapje voor de dames van onze vereniging,  het 
was echt een ladies day. Om half 9 stond de “Traaie on Tour” bus 
weer klaar om ons naar Boskoop te vervoeren waar we werden 
verwelkomd door de dames van de modezaak Vander Klooster 
met koffie en gebak. De modezaak bestaat 40 jaar en men or-
ganiseerde een modeshow met hele leuke kleding. Na de goed 
verzorgde lunch konden we in de middag kleding kopen waar 
een aantal dames gebruik van heeft gemaakt. Als afsluiting kre-
gen we nog een advocaatje met slagroom en konden we weer 
huiswaarts keren na een zeer geslaagde dag.  We willen Frans 
nog bedanken voor het 2 keer rijden met de bus.

Op 20 april was er de Koningsbingo in de Cour welke om half 2 
begon en die was zoals gebruikelijk gratis. Er waren leuke prijzen 
te winnen en de sfeer zat er goed in. Ook werd er rondgegaan 
met enkele snacks en met een drankje was de middag zo om en 
tegen vieren kon men weer huiswaarts. 
Nu is er op 4 mei nog een middag koersbal en op 25 mei nog 
een gewone bingomiddag. Dit zijn de laatste activiteiten voordat 
de zomervakantie begint. Maar op 6 juli is er nog een middag 
als afsluiting van het seizoen. Dit gaat wederom een gezellige 
middag worden en de leden krijgen nog bericht wat er dan te 
doen is. We hopen dat we u allen in goede gezondheid in sep-
tember weer terugzien. Het bestuur wenst u allen een hele fijne 
zomer toe.

WERELDWINKELWEETJE

Van de week gaan we bakken in ko-
kosolie. Een nieuw product in het non 
food assortiment van de wereldwin-
kel. 
Het is een fantastisch product. Koud 
geperst in Dankotuwa, Sri Lanka. Met 
de tropische geur van kokos, voor 
wokken op hoog vuur. Tijdens een 

tropische regenbui graaft een boer een extra geul onder de ko-
kospalmen. Deze natuurlijke irrigatie is goed voor zijn biologi-
sche kokosnoten. In een fabriek vlakbij wordt er kokosolie van 
geperst. Koud. Zodat jij extra lekker kan wokken op hoog vuur.                       
Wat zit er in? 100% biologische kokosolie. Fairtrade gecertifi-
ceerd en afkomstig van Fairtrade boeren. De kokosolie staat nu 
ook in het schap van de wereldwinkel in Made! Kokosolie kun 
je trouwens niet alleen gebruiken om mee te koken of bakken, 
maar ook als wax voor in je haar, lippenbalsem of make-up re-
mover. Multifunctioneel dus, dat potje! 
Nu even iets totaal anders, maar wel heel belangrijk!                                                                                                                                      
Heb je eventueel een dagdeel per week aan vrije tijd over, die 

je graag nuttig zou willen be-
steden?  Wij willen je in de 
Wereldwinkel te Made graag 
begroeten als collega. We heb-
ben je hulp hard nodig! Maar 

waarom zou je als vrijwillig(st)er komen werken in de wereld-
winkel? Als Wereldwinkels werken we aan de bestrijding van 
armoede in ontwikkelingslanden. Wereldwinkels doen dat niet 
door het bieden van (nood)hulp, maar door handel. Dat doen 
we omdat we geloven dat handel de meest duurzame vorm van 
ontwikkeling is. Handel zorgt ervoor dat mensen in ontwikke-
lingslanden onafhankelijk worden van hulp, dat ze er zelf voor 
kunnen zorgen dat bijvoorbeeld hun kinderen naar school kun-
nen en er medische zorg beschikbaar is. Dat kan alleen als han-
del ook voldoende inkomen oplevert. Er liggen veel kansen. De 
producten die wereldwijd worden verhandeld, komen vaak uit 
ontwikkelingslanden. De wereldmarkt is voor veel producenten 
uit ontwikkelingslanden echter niet zomaar te bereiken. Of de 
omstandigheden waaronder ze hun producten mogen leveren 
zijn slecht. Fairtrade zorgt ervoor dat producenten uit ontwik-
kelingslanden toegang hebben tot de wereldmarkt, op een ma-
nier zodat ook zij van de handel profiteren. Als Wereldwinkels 
zorgen we voor markttoegang in Nederland. 
Je kunt ons ook volgen op de website Made.wereldwinkels.nl 
en op facebook:  Wereld Winkel Made, of bekijk ons op “Kijk op 
Drimmelen” en/of  “Rondom de Toren”.

GRATIS  ZWEMBADABONNEMENT 
VOOR  UW  HULP

Beste vrijwilliger,
Omdat wij erg blij zijn met de hulp die we 
elk jaar weer krijgen en ons budget het 
nu toestaat, hebben we besloten dat alle 
vrijwilligers die meegeholpen hebben op 
zaterdag 7 april jl. een zwembadabonne-
ment voor dit jaar kado krijgen!
Hoe gaat het in z’n werk?                                                                                                                      
Je kunt gewoon op de reguliere weg een zwembadabonne-
ment aanschaffen. Vervolgens schrijf je een briefje met jouw 
naam en rekeningnummer, dit stop je in een enveloppe samen 
met de kassabon van Optisport (bewijs van betaling). Deze 
enveloppe kun je afgeven / in de brievenbus stoppen bij dhr. 
Marcel Maan, Polderstraat 46, Terheijden. Hij zorgt ervoor 
dat de kosten van het abonnement vergoed worden door 
het bedrag aan je opgegeven rekeningnummer over te maken.                                                                                                                 
Ik zwem zelf niet veel, maar mijn partner,  zoon of doch-
ter wel.                                                         
Je hebt zelf geholpen bij het zwembad op 7 april jl.  maar je geeft 
liever een abonnement aan je partner, zoon of dochter; geen 
probleem! Ook dan gewoon een briefje met je naam en reke-
ningnummer + kassabon deponeren in de brievenbus van dhr. 
Marcel Maan. Zet op het briefje dan ook even wie de gelukkige 
abonnementhouder wordt.
Wij wensen iedereen een heel fijn zwemseizoen!
Met vriendelijke groet, René Schokker
Voorzitter Stichting Vrienden van het Puzzelbad

DE MENS  ACHTER HET KUNSTWERK
Kunstuitleen De Wisseling

De gemeente Drimmelen kent 
een groot aantal kunstenaars. 
Hun werk is onder andere te 
bewonderen tijdens de jaarlijk-
se kunstroute in de gemeente Drimmelen. Maar wie is de mens 
achter het kunstwerk? In deze rubriek stellen wij graag maande-
lijks een kunstenaar aan u voor.  Dit keer maakt u kennis met het 
werk van Dick van Diemen. Hij is in 2012 overleden, maar zijn 
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vrouw Tineke vindt het heel bijzonder dat zijn werken te zien 
zijn op www.dewisseling.com. Ze vertelt graag over zijn passie 
voor schilderen.
Dick is geboren op Sumatra maar was in zijn doen en laten su-
per Nederlands. Dick en Tineke woonden 30 jaar in Dordrecht 
maar zijn in 1985 naar Made verhuisd. Het kleinere huis met een 
grote tuin was voor hen ideaal.  In Made konden ze de liefde 
voor tuinieren die ze tijdens hun jeugd in Nederlands Indië ont-
wikkelden weer helemaal laten opbloeien.
Omdat Dick zijn ou-
ders tijdens de Twee-
de Wereldoorlog zijn 
overleden heeft hij 
zijn jeugd bij een neef 
van zijn vader doorge-
bracht. Daar ontdek-
te hij dat hij leuk kon 
tekenen. Toch was het 
toen nog geen hobby 
van hem. Pas toen Dick 
in 1992 met pensioen 
ging heeft het tekenen 
een plaats in zijn leven 
gekregen. Toen heeft 
hij zich bij teken- en 
schilderclub VIPP aan-
gemeld en is daar 20 
jaar gebleven. Hier 
heeft hij zijn tekentalent verder ontwikkeld.  Tekenen werd een 
belangrijke hobby voor Dick.  Als Tineke hem kwijt was dan kon 
ze hem altijd achter zijn schildersezel terugvinden.  Vooral in de 
wintermaanden pakte hij zijn penselen en potloden. Dicks favo-
riete onderwerpen waren boten, zeilschepen, dieren en land-
schappen. Hij schilderde heel realistisch; zoals hij spiegelingen 
in het water weergaf, dat was bijna fotografisch. Dick maakte 
veel aquarels. Hierbij gebruikte hij een gemengde techniek. Ook 
het conté krijt was een favoriet materiaal van hem. Hij werkte 
ongeveer 2 à 3 maanden aan een schilderij. Inspiratie vond hij 
niet bij een bepaalde schilder,  hij had geen favoriete kunstenaar 
als voorbeeld. Een krantenknipsel of een oude foto was vaak de 
aanzet tot een prachtig kunstwerk. 
Dick heeft nooit een echte expositie gehad. Zijn werk heeft wel 
eens bij de VIPP gehangen of bij de Rabobank.  Tineke vindt het 
daarom erg bijzonder dat zijn schilderijen nu tot 25 mei te zien 
zijn in het gemeentehuis in Made. 
Ben je benieuwd naar de schilderijen van Dick of wil je een van 
zijn kunstwerken huren of kopen? Je vindt zijn werk ook op 
www.dewisseling.com.

50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?

Harmonie Terheijden   06-51996129 

info@harmonieterheijden.nl
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TERUGBLIK

FOTO  VAN DE MAAND

Foto van de maand april van fotoclub Dinasa. 
De fotograaf is Anneke van Vugt.

STRALENDE GEZICHTEN BIJ 
SCHIETCLUB  WILLEM  TELL!

De winnaars van de Puz-
zel-Speurtocht kregen zondag 
15 april jl. een Schietclinic met 
luchtgeweer bij Schietclub Wil-

lem  Tell  Terheijden.  Tijdens het weekend van de Eierverschie-
ting was er een puzzel-speurtocht, van 12 kaarten met een vraag 
erop, uitgehangen in het clubgebouw van de schietclub. Na enig 
gepuzzel was de oplossing:  “Willem Tell die van die appel, weet 
je wel”.

Mees, Kurt, Jens, Zoë,  Vera en Marc waren de gelukkige win-
naars van deze puzzel-speurtocht. Omdat Zoë verhinderd was, 
mocht haar zus Nina meedoen aan de clinic.
Door Jan Pirard werd uitleg gegeven over de ontwikkeling van 
de luchtbuks waarbij hij verschillende voorbeelden liet zien, van 
een oude ‘propjes’-buks tot een hypermodern Feinwerkbau 
wedstrijd-luchtgeweer.
Daarna mochten de winnaars gaan schieten op schietkaarten, 
waarbij zelfs een kaart gekozen kon worden met appeltjes als 
schietroos. Ze kregen instructies en waar nodig begeleiding van 
Ronald en Miëlle. De jongens en meisjes waren allemaal super 
fanatiek, enthousiast maar ook heel goed geconcentreerd tij-
dens het schieten. Kortom, Mees, Kurt, Jens, Nina, Vera en Marc 

Bent u een gepensioneerd timmerman 

of heeft u veel ervaring omdat u in uw vrije tijd veelvuldig klust? 

Kruipt het bloed nog altijd waar het niet gaan kan 

en zou u nog best graag de handen uit de mouwen willen steken? 

 

Dan hebben wij de ideale baan voor u! 

 

Wij zijn namelijk op zoek naar ervaren timmermannen die het team  

hier voor enkele dagen/uren per week komen versterken.  

In een gezellig team en inspirerende werkomgeving  

verricht u alle voorkomende klussen.  

 

Mail vandaag nog naar info@viskerinterieurbouw.nl  

en misschien ligt er morgen al een contract voor u klaar.  
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hebben het allemaal super goed gedaan tijdens deze schietclinic! 
Geweldig hoor! 
De clinic was afgelopen maar Dex, het broertje van Kurt, mocht 
met de nodige hulp van opa Jan ook nog even schieten.  Ook 
de papa van Mees wilde het luchtgeweer wel eens proberen. Hij 
merkte dat het schieten met een luchtgeweer uit vrije hand nog 
best moeilijk is. 
Wie weet wordt er volgend jaar weer een Puzzel-Speurtocht 
georganiseerd tijdens het weekend van de Eierverschieting.  Dus 
zet alvast in je agenda dat de Eierverschieting in 2019 zoals altijd 
twee weken vóór Pasen is. Dus op 5, 6 en 7 april 2019!

ZONNEBLOEM UITSTAPJE

Dinsdagmiddag 17 april zijn we met onze 
gasten naar wijn- en aspergeboerderij “de 
Santspuy” gegaan.  We kregen koffie/thee met 
heerlijke appelcake in de kas waar het al snel 
te warm werd. De boer vertelde met flink 
wat humor waardoor het allemaal was ont-
staan, de wijnbouw en aspergeteelt. Op het 
terras, waar een heerlijke temperatuur was, 
werd voor ieder een glas wijn geserveerd. De 

gasten lieten het zich goed smaken en genoten zichtbaar van 
het weer.  Terwijl er een groep meeging naar de wijngaard en de 
aspergevelden, mochten al de anderen proeven van hun zelfge-
maakte likeurtjes in vele smaken.

Het werd een gezellige middag en dat was mede te danken aan 
het weer want wij hadden de eerste heerlijke zomerse dag in 
2018.
Zonnebloem lotenverkoop:  T/m 7 september kunnen er weer, 
loten verkocht worden.  Vanaf 20 mei t/m 2 juni komen onze 
vrijwilligsters deur aan deur de loten verkopen.

HET  TRAAIS SMARTLAPPENKOOR

In een café vol familie, vrienden en bekenden heeft het Traais 
Smartlappenkoor op zondagmiddag 22 april zijn jubileumcon-
cert ten gehore gebracht. Het bijna 70 leden tellende koor heeft 
trots en op eigen wijze laten horen dat zij al weer 12,5 jaar 
muziek en gezelligheid met elkaar delen.
De bereidwilligheid om de eenheid van het koor te bevorderen 
uitte zich in het feit,  dat ieder koorlid  heeft bijgedragen aan 
een prijsje voor de loterij. Door de financiële prikkel die de lo-
terij heeft opgebracht,  kan weer wat extra apparatuur worden 
aangeschaft.
De verrassing was heel groot toen Harry Bakker en Lilian Lam-
bregts, als vertegenwoordigers van de gemeente Drimmelen,  
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EN  TOEN GEBEURDE...

uit het Project Samen aan de Slag een bedrag van € 600,- aan 
voorzitter Rom van den Broek overhandigden. Het koor is heel 
blij met deze donatie.
Informatie over het  Traais Smartlappenkoor kunt u vinden op 
de website www.Traais-Smartlappenkoor.nl

OUD MEI-NIEUWS

In Dagblad De Stem werd in april 1976 door de familie 
Reniers de Diamanten Bruiloft aangekondigd van Jan en Sjo 
Reniers-Verhaard. Ze waren 84 en 82 jaar oud. Zoals toen nog 
gebruikelijk was, werd het feest voorafgegaan met een H. Mis 
in de kerk. Daarna toog de familie met de genodigden naar het 
feestadres “Nicortiny”, nu genaamd  “Bij Bas”. 

Deze bekendmaking door de familie werd gevolgd door een 
artikel over dit Diamanten paar in Wagenberg:  “Hoewel 
boer in hart en nieren, lagen verenigingsleven en politiek Jan 
na aan het hart. Talrijke jaren vervulde hij in diverse organisa-
ties een bestuursfunctie en maakte hij deel uit van een kan-
didatenlijst voor de gemeenteraad. Door zijn niet-Brabantse 
spraakgewoonte en door zijn, voor die tijd, progressieve ideeën 
kreeg hij van zijn omgeving de bijnaam “un Ollandse boer”. Op 
het moment dat de fiets nog geen algemeen bereden voertuig 
in Nederland was, richtte Jan een fietsclub op. Moeder Sjo be-

MOEDERDAG

Zondag 13 mei 2018

Brunch
Tussen 12 en 12.30 uur kunt u reserveren voor 
de Moederdagbrunch! Geniet van een etagère 

vol lekkernijen en leg moeders in de watten!
               € 19,50 p.p.

Diner
Vanaf 17 uur kunt u reserveren voor een vier 

gangen Moederdagdiner. Geniet van vier heerlijke 
gerechten, inclusief aperitiefhapjes en amuses.

     € 45,- p.p.

Voor alle moeders is er een lekkere verrassing voor thuis! 
Graag vernemen we bij uw reservering eventuële diëetwensen. 

Reserveren voor deze arrangementen kan tot 11 mei.

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

Vanaf woensdag 9 mei is Ripasso weer geopend op 
woensdag t/m vrijdag en zondag vanaf 12.00 uur 

met een compleet vernieuwde lunchkaart!
Zaterdag enkel diner vanaf 17.30 uur.

LUNCH

vervolg op blz. 14
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Moederdag verrassingsmenu 
Op 13 mei serveren een heerlijk 4 gangen menu voor € 27,50. 

Met een leuke verrassing voor alle moeders. 
Reserveer op tijd, via www.cafeonsthuis.nl of 076-5931600. 

 

 

1e pinksterdag, 20 mei is ons Terras aan het water geopend vanaf 13.00 uur. 

Kom genieten van een hapje en een drankje onder het genot van een akoestisch optreden van Roadtrippin en Aurora. 
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Dank jullie wel voor de leuke foto’s, Gerard van Vugt en Anita Voermans
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POLITIEK

steedde naast haar zorgen aan de vijf kinderen ook de nodige 
aandacht aan de boerderij. Het thuiswerk van de boerderij en 
de verzorging van de veestapel was voor een groot gedeelte 
haar werk. Gedurende de oorlog hielden zij een officier van 
het Nederlandse leger en een uit Duitsland gevluchte arbeider 
verborgen.  In een andere kamer lag een Duitse SS’er in kwar-
tier.  Verder bood Jan “de buurt” gelegenheid naar de verboden 
Engelse zender te komen luisteren.”

In een advertentie van 3 en 4 mei 1934 in de Bredasche Courant 
kunnen we nog zien wat het weekloon was van een arbeider, 
zoals er toen heel veel waren. Zijn weekloon als polderwerker 
bedroeg omgerekend € 5,67.

En de toen zogenoemde  “Vlaamse kermis”, georganiseerd door 
de Wagenbergse Harmonie, werd in 1959 in De Klok (nu 
‘t Carillon) bekendgemaakt. Die kermis stond in de jaren 50 ter 
plaatse van Hofstad 14-16-18 in een weiland.
Johan van der Made

JAN DEN HOED NIEUWE 
AFDELINGSVOORZITTER 

Tijdens de algemene ledenvergadering van PvdA Drimmelen 
hebben de leden een nieuw bestuur gekozen. Jan den Hoed uit 
Lage Zwaluwe is door de leden unaniem verkozen tot nieuwe 
voorzitter van de afdeling. 

In het bestuur is afscheid genomen van Brigitte Tuinzaad uit Made 
en Menno Hamelink uit  Terheijden. Zij doen een stapje terug,  
maar blijven wel actief betrokken bij de Drimmelense PvdA. Het 
voltallige bestuur bestaat nu uit Jan den Hoed (voorzitter), Peter 
van Gurp (secretaris), Corné van Gils (penningmeester) en Piet 
van den Biggelaar (bestuurslid). Op onze website www.drimme-
len.pvda.nl stellen alle bestuursleden zich aan u voor.
Denk en doe mee!
Wil jij je idealen omzetten in daden? En vind je het belangrijk 
om je te laten horen? Dat kan! Doe met ons mee en maak 
het verschil! De fractie van PvdA Drimmelen vergadert iedere 
maandagavond vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis in Made. 
In onze fractie zitten allemaal sociaal betrokken inwoners van 
Drimmelen. Samen hebben we als doel de gemeente Drimmelen 
socialer en veiliger te maken. 
Heeft u een onderwerp waarover u met ons van gedachten wilt 
wisselen, loop dan gewoon binnen bij een fractievergadering. 
Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten, 
volg ons op Facebook, Instagram en Twitter. 

LIJST HARRY BAKKER  ZORGT  VOOR 
BLOEMEN, BIJEN EN  VLINDERS

Landelijke zaaidag
Op zondag 22 april was het de Landelijke zaaidag voor bijen 
en vlinders. Er werd alweer voor het vierde jaar aan particu-
lieren, gemeenten, agrariërs, scholen en andere grondbezitters 
gevraagd om bloemstroken aan te leggen zodat er één groot 
bloemenlint voor bijen ontstaat. Immers, het is allang duidelijk 
dat bijen en andere insecten bedreigd worden. Door het voed-
selaanbod te verhogen kunnen we een bijdrage leveren. 
Lijst Harry Bakker doet mee
Dat liet Lijst Harry Bakker dus niet zomaar voorbij gaan. Ook na 
de verkiezingen zijn én blijven wij actief. Na overleg met stich-
ting BEI en met Jan van Bragt mochten wij op een stuk grond op 
de hoek van de Romboutstraat/Van Gilslaan een hoek inzaaien. 
Wij verzamelden om 10 uur en gingen aan de slag. Eerst een uit-
leg van stichting BEI en daarna kregen wij aanwijzingen hoe we 
het land moesten bewerken. Vervolgens hebben wij een mooi 
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mengsel van verschillende bloemsoorten gezaaid. 
Superbestuivers
Het is belangrijk dat wij met elkaar zorgen dat er insecten etc. 
blijven bestaan. Wist u dat bijvoorbeeld de bijen ervoor zorgen 
dat o.a. de fruitbomen bestoven worden? Dus eigenlijk is het 
zo….. zonder bijen, geen bestuiving…. en dus geen vruchten! 
De bestuiving kan op verschillende manieren gebeuren, maar de 
bijen zijn het beste daarin (van de insecten). Ook kan bestuiving 
komen door de wind, vogels, andere insecten en bij waterplan-
ten zelfs soms door het water.
Geluk
Met ons gezonde verstand dachten wij al dat bloemen je geluk-
kig maken. Maar nu blijkt uit een gedragsonderzoek dat de aan-
wezigheid van bloemen leidt tot gelukkige emoties. Bloemen be-
invloeden je stemmingen en humeur op een positieve manier. Bij 
alle onderzochte personen blijkt de reactie op bloemen meteen 
een geluksgevoel op te wekken.  Deze reactie was universeel en 
was bij elke leeftijd hetzelfde.
Biodiversiteit
Na onze actie “Tegel eruit, plant erin”, waar we al 100 mooi 
bloemrijke struiken uitdeelden, kozen wij nu dus voor het in-
zaaien van bloemen. Zo ontstaat er een breed scala van verschil-
lende soorten bloemen. Belangrijk dat er voor ieder insecten-
soort een bloemsoort is. Zorg goed voor je omgeving, leg niet 
alles dicht met stenen, maar gebruik de ruimte om je heen goed. 
Goed voor jezelf, de natuur, het milieu. Zo maken wij een mooi 
Drimmelen waar we mooi en lang samen in kunnen wonen! 
Groetjes Femke Selders, raadslid Lijst Harry Bakker

COALITIEAKKOORD 
‘Een mooi en gezond Drimmelen maken we samen!’

Het proces van coalitievorming onder leiding van formateur  
Ton Braspenning met Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drim-
melen (VP/D66) is afgerond. De partijen zijn het eens geworden 
over de inhoud van het coalitieakkoord dat heet: ‘Een mooi en 
gezond Drimmelen maken we SAMEN!’
Portefeuilleverdeling
In het nieuwe college zijn de portefeuilles als volgt verdeeld:
* Burgemeester Gert de Kok:  De wettelijke taken,  Personeel 
en Regionale zaken
* Wethouder Jan-Willem Stoop: Openbare Ruimte, Wonen incl. 
Omgevingsvisie en Geluk 
* Wethouder Harry Bakker:  Financiën, Bedrijfsvoering, Commu-
nicatie  + Toekomstvisie Drimmelen
* Wethouder John van Oosterhout:  WMO, Participatie, Econo-
mie en Recreatie
* Wethouder Jürgen Vissers: Duurzaamheid, Onderwijs, Jeugd-
zorg + maatschappelijke portefeuilles .
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SPORT

Alle wethouders zijn parttime met een totale bezetting van 3,6 
fte. Jan-Willem Stoop blijft de eerste locoburgemeester. 
Coalitieakkoord
Opvallende zaken in het akkoord zijn:
- Het doorstarten van Dorpsgericht werken (incl. Samen aan 
de Slag) met extra aandacht voor een betere dienstverlening en 
communicatie. 
- Er komt een mooiere buitenruimte met meer aandacht voor 
toegankelijkheid (Rode Loperroute) inclusief meer veiligheid en 
regulering van verkeer. 
- Ook is er een Gelukspot voor extra initiatieven vanuit mensen 
en bedrijven.
- We bouwen de komende periode 400 duurzame woningen 
voor alle doelgroepen. 
- Qua toerisme zetten we de blauwgroene gemeente Drimme-
len op de kaart door een pontje van Drimmelen naar de mand 
in onze Biesbosch (Hofmansplaat) en zet de coalitie  projectma-
tig in op extensieve recreatie. 
- Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning komt meer maat-
werk. Conform Rijksbeleid schaffen we de alfahulpconstructie af. 
- Duurzaamheid krijgt een prominente plaats in de gemeente-
lijke organisatie op weg naar 2040. Hierbij is aandacht voor de 
energietransitie samen met partners, particulieren en bedrijven. 
- Bij de Jeugdzorg zetten we nog meer in op één gezin, één 
plan en één organisatie die ook de disciplines armoede, schul-
den(preventie) en leerproblemen omarmt. 
- Voor het onderwijs is meer natuureducatie en veilig fietsen 
naar school belangrijk. Ook het huisvestingsplan en de vorming 
van integrale Kindcentra staan centraal binnen het onderwijs. 
Financiën
Drimmelen is een gezonde gemeente, maar de financiële midde-
len zijn niet onuitputtelijk. De coalitie blijft uitgaan van een lage 

lastendruk  voor onze inwoners en bedrijven. Er is voor meer 
dan een miljoen euro aan concrete investeringen gepland. En 
voor de nog in te vullen investeringen leggen we een reserve 
aan (conform Samen investeren in Drimmelen). Dit is financi-
eel doorgerekend met de huidige bekende financiële positie. 
De verdere uitwerking van dit akkoord, de meicirculaire en de  
Voorjaarsnota komt bij de komende Kadernota aan bod.
Gesprekken in goede sfeer verlopen
De gesprekken zijn in een goede, constructieve sfeer verlopen 
en geven vertrouwen voor een stabiele periode met als motto: 
Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN!
Vervolg
De ondertekening  van het definitieve akkoord heeft op 26 april 
plaatsgevonden, met de opmerking dat Groen Drimmelen het 
akkoord op 7 mei in een algemene ledenvergadering aan de le-
den ter goedkeuring voorlegt. De behandeling is in de Raad op 
woensdag 9 mei.
Harry Bakker, namens de formerende partijen Lijst HB,  VVD en 
Groen Drimmelen (VP/D66).

SNELTREIN  ARRIVEERT BIJ PAUL EN 
WILLIE-JAN
Postduivenvereniging  Terheijden

Nadat de vorige wedstrijd een 
spannende nek aan nek race 
was, was het deze week over-
duidelijk, de uitslag van Wil-
lie-Jan vd Goorbergh en Paul 
Couwenberg.
Willie-Jan en Paul pakten maar 
liefst prijs 1 tot en met 8 en 
met 35 duiven in de prijzen was 
de naam van combinatie  Vd Goorbergh-Couwenberg veelvuldig 
te zien op de uitslag.  Verder was op de uitslag ook te zien dat 
Willem Eestermans het ook weer zeer goed deed met 12 van 
zijn 20 duiven in de prijzen.
Voor de eerste 10 prijzen van de vlucht zie onderstaand over-
zicht:
Quievrain - 340 duiven in concours:
1 tot en met 8: Comb.  Vd Goorbergh-Couwenberg;  9, 10:  Wil-
lem Eestermans.

JENNIFER  VAN DE STEENOVEN 
REGIO  TURNKAMPIOENE D3

Zaterdag 14 april 2018 was het regio Kam-
pioenschap  Turnen voor de 4e divisies 
D-niveaus in Prinsenbeek.
2 van onze turnsters hadden zich voor dit 
K a m p i -
oenschap 

geplaatst. Te beginnen met 
Jennifer van de Steenoven. Zij 
draaide een goede stabiele 
wedstrijd. Haast geen fouten, 
ze werd dan ook glansrijk 1e 
met 1.5 punt verschil met de 
nummer 2.
Later op de dag was het de 
beurt aan onze Senior Turnster 
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Bente Dannis in de 4e Divisie. Ook zij draaide een goede wed-
strijd, alleen kwam ze eisen in haar vloeroefening te kort wat in 
een lager cijfer resulteerde. Bente is gelukkig nog 6de geworden 
en mag met deze score naar de districtfinale. 
Zaterdag 21 april was de volgende wedstrijd voor onze 7 turn-
sters waarvan 5 pré-instappers en 2 senior turnsters.

INSCHRIJFDAGEN  TRAAISE KUIERDAGEN

Van 22 mei tot en met 25 mei zullen er weer 
tussen de 700 en 800 deelnemers deelnemen aan 
de avondvierdaagse van  Terheijden. Onder de 
naam van de Traaise Kuierdagen organiseert GV 
Amicitas dat alweer voor het zesde jaar en met 
veel plezier.  De scholen hebben inmiddels inge-
schreven. 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 
tot en met donderdag. Op vrijdag vertrekken wij weer vanaf 
de prachtige Schans alwaar de organisatie van I Love Traaie het 
terrein en hun opgebouwde accommodatie weer beschikbaar 
stellen, 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. Vragen of reacties over eventuele 
opties kunnen naar info@amicitas.nl. 

De inschrijfdagen: Dinsdag 8 mei en dinsdag 15 mei, locatie: 
café de Harmonie van 18.30 tot 20.00 uur.  Voor allerlaatste info 
kunt u een email sturen naar eerdergenoemd emailadres of volg 
ons op facebook:  Traaisekuierdagen Amicitas.  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.

SUMMER  SPORTS  WEEK 2.0 - 
SSW  TERHEIJDEN BREIDT UIT!

Is de barrière om deel te nemen aan 
sport- en spelactiviteiten voor jou te 
groot? Dan ben je bij de SSW 2018 
aan het juiste adres. Wij heten jou 
van harte welkom!

Deze zomer vindt de SSW alweer voor het zesde jaar op rij 
plaats. Van 13 tot en met 17 augustus kunnen kinderen 
uit Terheijden en omstreken weer een week lang genieten 
van veel verschillende sport- en spelactiviteiten. Denk hier-
bij aan springkussens, voetballen, kanoën en een atletiekdag. 
Het draait hier vooral om plezier en het aangaan van nieuwe 
vriendschappen.
Inmiddels nemen zo’n 200 kinderen uit het basisonderwijs deel 
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UITGAAN

aan deze succesvolle week.
De SSW staat bekend als een 
week waarin iedereen wel-
kom is! Daarom stappen wij 
dit jaar over naar SSW 2.0.  
Wat houdt dit precies in? Wij 
verwelkomen dit jaar ook kin-
deren met een lichamelijke 
handicap. Middels enthousiaste 
en professionele begeleiding 
streven wij ernaar dat alle kin-
deren kunnen deelnemen aan 
de activiteiten.
Laat ons via het aanmeldformu-
lier op de website (www.summersportsweek.nl) weten wat de 
aandachtspunten zijn rondom het begeleiden van uw kind. Zo 
kunnen wij hem of haar een geweldige week bezorgen door de 
juiste begeleiding te waarborgen. 
Wij kijken enorm uit naar aankomende zomer en staan klaar om 
er samen met jullie weer een feestje van te gaan maken, van 13 
tot en met 17 augustus!!!
Voor specifieke vragen, neem contact op met Imke de Klerk 
(summersportsweek@hotmail.com).

EEN BIJZONDER  TRADITIE: 
Dauwtrappen met Muziekvereniging Harmonie 
Terheijden!

Donderdag 10 mei is het weer zover, He-
melvaart 2018.
Dit jaar voert de harmonie ons door het 
mooie polderlandschap naar Breda. Wij ver-
trekken om 06.00 uur bij café De Harmonie 
en gaan te voet, met de harmonie voorop, 
naar de kinderboerderij in de Hoge  Vucht. 
Deze kinderboerderij is voor deze gelegen-
heid speciaal geopend. Het belooft dus niet alleen voor de vol-
wassenen maar ook voor de kinderen een leuke dag te worden.  
Wat past er beter bij het voorjaar en de natuur dan de dieren 
met hun kroost? Eenmaal aangekomen bij de kinderboerderij is 
er de mogelijkheid om onder het genot van een lekker kopje 
koffie onze boterhammen of andere lekkernijen op te eten en 
even uit te rusten van de wandeling. Vervolgens verzorgen de 
Anthony Singers Terheijden (AST) samen met de harmonie een 
sfeervolle dienst. Ook dit onderdeel hoort bij het dauwtrappen 
en levert een mooie bijdrage aan deze dag. Daarna is er nog een 
gezellig samen zijn waarbij de muziek natuurlijk niet ontbreekt! 
Rond 10.00 uur vertrekken wij weer richting Terheijden en leg-
gen wij nog even aan bij café Ons Thuis. Wij verwachten om-
streeks 13.30 uur weer terug te zijn bij café De Harmonie.
Traditie
Dauwtrappen is een traditie die al meer dan 100 jaar bestaat. Dit 
maken wij op uit een gedicht dat in een boekje uit 1909 is opgeno-
men en dat vertelt over het leven en de gebruiken in Terheijden.  
Zoals in het oude dauwtrappersgedicht wordt verwoord ‘wan-
neer de dauwtrappers met den boterham in den zak en den stok 
in den hand, door heerlijke landouwen, heide of dennenboschen 
trekken, voelen zij zich al spoedig geneigd den Schepper van al 
die pracht te loven’.
Wij staan net zoals ongeveer 100 jaar geleden weer eens even 
stil bij elkaar en de natuur,  zien de zon opkomen, en dat alles in 
een gezellige en ongedwongen sfeer.  Ervaar zelf hoe gezellig het 
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is en ga een keertje mee.  U bent van harte welkom.
Dauwtrappen, een bijzondere, waardevolle traditie in deze zo 
hectische tijd!
Vooraankondiging ‘Schraansen op de Schans’ met Mu-
ziekvereniging Harmonie Terheijden
In het weekend van 25, 26 en 27 mei vindt het evenement 
I Love Traaie plaats op de binnenplaats van de Schans in Ter-
heijden. De harmonie verzorgt op zondag 27 mei een uitge-
breid brunchbuffet.  Dit buffet vangt aan om 10.30 uur.  Gedu-
rende het buffet brengt de harmonie een mooi muzikaal pro-
gramma ten gehore.
Houd deze datum alvast vrij in uw agenda! Meer informatie 
volgt in een volgende editie van Rondom de  Toren.

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 
prijzenpakket. De Eeuwige Roem die je een jaar lang hebt is 
natuurlijk 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.

OPTREDEN DANSSCHOOL FUSE

Op zondag 3 juni 2018 is het zo ver.  De ju-
bileumvoorstelling van dansschool Fuse in de 
grote zaal van het Chassé Theater, te Breda. 
Op zaterdag 5 juli 2014 beleefden wij onze 
eerste Fuse Invasion met 49 dansers. 
Dit jaar een show waar meer dan 300 dan-
sers te zien zijn van al onze locaties in Terhe-

ijden,  Breda,  Raamsdonksveer &  Teteringen. 
Kaartverkoop voor deze spetterende eindshow start op 3 mei 
2018 via chasse.nl.  Afgelopen edities waren we meer dan uitver-
kocht en ook dit jaar verwachten we een hoog bezoekersaantal. 
Ben dus op tijd met het reserveren van je toegangskaarten. 
Fuse Invasion - Part V: Een dansshow gevuld met dansers van  
verschillende leeftijden uit diverse dansstijlen waaronder hip-
hop, breakdance, modern, streetdance, peuterdans en meer. Zij 
hebben het afgelopen jaar hard getraind om op zondag 3 juni 
voor jullie te stralen op dit schitterende podium! 
Be There!
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NATIONALE MOLENDAGEN IN EN ROND 
MOLEN DE  AREND IN  TERHEIJDEN

Het weekend van Moederdag valt dit 
jaar samen met de Nationale Molen-
dagen.
Op zaterdag 12 mei zijn de molen 
en de molenwinkel open zoals iedere 
zaterdag en kan men de molen be-
zichtigen.

Op zondag 13 mei is dat ook het geval, en wordt er rondom 
de molen een kleine markt gehouden:  Zuivelboerderij “De Hei-
lige Driehoek” verkoopt kaas, 
Imkerij Oprins is aanwezig met 
bijen en natuur(lijk) honing, bij 
Stichting Molen de Arend kunt 
u vriend worden en er wordt 
Spaanse churros gebakken, Les 
Trois Tulipes, een kunstgalerij 
uit Made, is aanwezig even-
als Brabants Natuurvlees, een 
Landschapswinkel uit Zeven-
bergen. Cathy’s Keuken is ook 
van de partij met eigengemaakt 
schepijs en er zal natuurlijk iets 
te drinken zijn.
Molenaar Adri en zijn vrouw 
Marijna nodigen iedereen uit 
om een kijkje te komen nemen.
Graag tot dan!

KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 6 mei 2018: Gezamenlijke dienst met Lage Zwalu-
we. 10.00 uur: ds. E. Fockens.  Viering Heilig Avondmaal. Diaco-
niecollecte gezamenlijk doel:  Tools to Work. Locatie: het Witte 
Kerkje
Donderdag 10 mei 2018: Hemelvaartsdag. 10.00 uur: ds. 
E. Fockens. Locatie:  het  Witte Kerkje
Zondag 13 mei 2018: 10.00 uur: Mevr. B. Hofland uit Made. 
Diaconiecollecte: VluchtelingenWerk Drimmelen. 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
Vrijdag 4 mei 19.00 uur:  Dodenherdenking.
Zaterdag 5 mei 19.00 uur: Eucharistieviering - Bevrijdings-
dag. Voorgangers pastoor J. Paes en Mevr. A. Schoenmakers -  
Blasiuskoor.
Maandag 7 mei 10.30 uur:  Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger Mevr. G. v.d. Korput.
Donderdag 10 mei 9.30 uur: Hemelvaartdag - viering in Wa-
genberg.
Zaterdag 12 mei 19.00 uur: Eucharistieviering - Moederdag. 
Voorgangers pastoor J. Paes en Mevr. F. van Mook. Cantor Dhr. 
H. Vergouwen.
Maandag 14 mei 10.30 uur:  Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.

PUUR  WIT PRESENTEERT: 
TIP JAR (& HARRY HENDRIKS)
“Eerlijke en pure muziek over de liefde en het leven”

Op donderdag 17 mei 2018 komt Tip Jar naar het Witte 
Kerkje in  Terheijden.  Tip Jar zijn Bart de Win en Arianne Knegt, 
Harry Hendriks zal ze begeleiden.  Americana aan de hippie-
kant van de country, met invloeden uit pop, blues en jazz. De 
stemmen van Bart en Arianne kleuren fraai bij elkaar en beiden 
zijn overduidelijk geïnspireerd door het fameuze duo Gram Par-
sons/Emmylou Harris.
Tip Jar (& Harry Hendriks) 

Onder de naam  Tip Jar (letterlijk: fooienpot) bundelde het 
tweetal de krachten, met als resultaat inmiddels al drie fijne du-
et-cd’s met sterke wortels in de americana en uitstapjes naar 
pop, folk, bluegrass, blues en jazz. 
Bart de Win draait al heel wat jaren mee in de muziekwereld,  
was vijftien jaar lang ‘Vaste Man’ bij Gerard van Maasakkers, 
toert met internationale artiesten als Iain Matthews, Walt Wilk-
ins en Birds of Chicago, speelde met mensen als Greg  Trooper 
en Kevin Welch. Hij bracht daarnaast onder eigen naam drie 
albums met rootsmuziek uit. Arianne Knegt debuteerde als 
leadzangeres bij country- en rockabillygroep ‘Mary-lou & The 
Good Old Boys’ en maakte deel uit van Barts band ‘The Simple 
Life’. Tijdens het optreden worden ze vergezeld door Harry 
Hendriks, gitarist en zanger en veelgevraagd begeleider van 
singer-songwriters/bands, waaronder ruim 15 jaar als vaste be-
geleider van Gerard van Maasakkers.
Op de laatste plaat spelen multi-instrumentalist Bart de Win en 
zijn echtgenote/zangeres Arianne Knegt op subtiele wijze met 
genres als folk, country en pop. Zoals bijvoorbeeld ook de band 
The Jayhawks in zijn toptijd (begin jaren negentig) pure america-
na koppelde aan het beste uit de popgeschiedenis.
Uit de pers: Hoogstaande americana uit Nederland. Pure schoon-
heid. Gesmeed met een ongebreidelde liefde voor muziek lukte 
het Bart de Win en Arianne Knegt opnieuw een voortreffelijke 
plaat te maken (OOR).
Kaartverkoop
Kaarten voor dit optreden kosten € 14,- en zijn verkrijgbaar bij 
Tinckerbell, Hoofdstraat 72 in Terheijden en Roots Mail Music, 
Van Goorstraat 4 in Breda. Het is ook mogelijk om kaartjes 
te reserveren via het e-mailadres puurwit@gmail.com. Geef 
de naam van de artiest aan en het aantal kaarten.  Vervolgens 
ontvang je een bevestigingsmail en liggen de kaartjes klaar bij 
de ingang van het Witte Kerkje voorafgaand aan het concert. 
De deuren gaan open om 20.00 uur en het concert begint om 
20.30 uur.
Meer informatie? Kijk op www.puurwitconcerten.nl of www.
facebook.com/puurwit.
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Terugblik kostersontmoeting in  Vijf Heiligen Parochie
Op 5 april kwamen kosters uit de Vijf Heiligen Parochie bij el-
kaar waarin ze met elkaar gedeeld hebben wat hen bezighoudt 
in hun kosterwerk, waar ze tegenaan lopen en welke ideeën 
ze hebben. Bovendien hebben we met elkaar het liturgisch jaar 
doorgenomen, de samenhang tussen vieringen en het gebruik 
van kleuren en symboliek.  Veel zaken vielen daardoor op hun 
plaats en kregen een diepere betekenis. 
Op 19 april kwamen we opnieuw bij elkaar. Onder begeleiding 
van waarnemend pastoor Schoenmakers werd de kluis geopend 
en werden allerlei attributen die in de liturgie hun functie heb-
ben besproken. Zo ontdekten we dat een van de betekenissen 
van wierook oplicht in psalm 141,2 (Mijn gebed zal voor U als 
wierook zijn, mijn geheven handen als een offer in de avond).  Maar 
ook dat het zalven met olie -als het komen van Gods Geest over 
ons- reeds in het oude Jodendom een belangrijk ritueel was. 
Koningen, profeten en priesters werden gezalfd. Deze tweede 
bijeenkomst gaf opnieuw eyeopeners die het kosterswerk nog 
interessanter maken.
Van harte hopen de geloofsgemeenschappen van Terheijden 
(Antonius Abtkerk) en Made (Bernarduskerk) dat er mensen 
zijn die de kostersploeg willen versterken, want dat het bete-
kenisvol werk is, dat is nu wel duidelijk.  Denkt u dat het iets 
voor u is, neem dan contact op met het parochiekantoor (info@
naardekerk.nl of 0162 - 682303) voor een nadere oriëntatie.
Pastoraal Team  VHP

GEMEENTENIEUWS

AKTUEEL
Afscheid wethouder Hans Kuijpers
Op dinsdag 8 mei 2018 neemt de gemeen-
te Drimmelen afscheid van Hans Kuijpers 
als wethouder. U bent van harte welkom om 
hierbij aanwezig te zijn. 
Hans Kuijpers is sinds april 2014 wethouder voor Groen Drim-
melen.  Hij heeft zich met name ingezet voor de beleidsterreinen 
duurzaamheid,  Biesbosch, armoede, jeugd en onderwijs. Met 
name de energietransitie is door hem in Drimmelen op de kaart 
gezet. Daarnaast worden er nu stappen gezet om “de Biesbosch 
naar deze kant van de  Amer te halen” en het Biesboschjaar 
2021 wordt nu breed omarmd. Ontwikkelingen die belangrijk 
zijn voor de toekomst van onze blauwgroene gemeente. Hans 
neemt eerst een kleine sabbatical. Daarna is hij in voor een rol 
in de wereld van de duurzame energie, maar ook de Biesbosch 
kan op zijn belangstelling rekenen.

Het afscheid van wethouder 
Hans Kuijpers vindt plaats op 8 
mei 2018 in het gemeentehuis 
vanaf 16.00 uur (tot ca. 18.00 
uur). Hans wil geen cadeaus, 
maar stelt het op prijs als u 
een donatie doet aan Stichting 
Leergeld, rekeningnummer NL-
45RABO01395.93.594, onder 
vermelding van Afscheid Hans 
Kuijpers. Ook vermelden wij 
hier graag zijn interesse in spe-
ciale biertjes.

Sportloket West-Brabant nu samen met Uniek Sporten
Sinds 2018 is Sportloket West-Brabant een samenwerking aan-
gegaan met het landelijke merk Uniek Sporten. Door middel van 
de website en de applicatie ‘Uniek Sporten’ is het voor men-
sen met een beperking in West-Brabant toegankelijker om te 
kunnen genieten van sport en bewegen. Op de website www.
unieksporten.nl zijn verschillende sportactiviteiten voor men-
sen met een beperking te vinden. Door het ingeven van de ge-
meente kunt u het regionale aanbod in de agenda zien. 
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen  
Wagenberg, Hoevenseweg 24 (4845 PD) (W-2018-0195): Het 
uitbreiden van de loods.
Terheijden, Markkant 6 (4844 BB) (W-2018-0209): Het aanbren-
gen van een lichtstraat/dakraam in het dak.
DORPSGERICHT  WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om het 
bevorderen van leefbaarheid, veilig-
heid en sociale betrokkenheid. Hiervoor werkt de coördinator 
dorpsgericht werken samen met bewoners, woningcorporaties, 
politie en straathoekwerker.  Wilt u ook bijdragen? Neem dan 
contact op met Lilian Lambrechts via 140162 of llambrechts@
drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen via twitter: @LilianDrim-
melen.  
Wij zijn Drimmelen: interactieve website te gebruiken 
door iedereen!
‘Wij zijn Drimmelen’ is een platform voor Dorpsgericht wer-
ken. De website www.WijzijnDrimmelen.nl is een interactieve 
website die inwoners, ondernemers, organisaties, gemeente en 
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verenigingen uit alle dorpen binnen de gemeente Drimmelen 
bij elkaar brengt. De website is bedoeld om participatie en het 
gesprek met elkaar op gang te brengen. 
De website bevat verschillende onderdelen, waaronder:
- Agenda en nieuwsberichten: De pagina’s ‘agenda’ en ‘nieuws’ 
kunnen worden gebruikt om activiteiten onder de aandacht te 
brengen. Je hoeft niet in te loggen om deze berichten te plaatsen. 
- ‘Denk mee, Doe mee’: Deze pagina wordt gebruikt om bewo-
ners interactief te betrekken bij ideeën, plannen, beleid etc.
- Digitaal dorpsplein:  We hebben per dorp een pagina gemaakt, 
met daaronder verschillende pagina’s. Deze kunnen verder uit-
gebreid worden. Heb jij een idee? Laat het ons weten per dorp. 
Wil je een eigen pagina voor je vereniging, neem dan contact op 
met de gemeente via communicatie@drimmelen.nl. Wij maken 
deze pagina aan en het is aan de verenigingen zelf om de pagina 
verder in te vullen. 
Wil je meer weten over ‘Wij zijn Drimmelen’ en de mogelijkhe-
den er van? Kom dan op dinsdag 29 mei naar de informatie-
bijeenkomst in het gemeentehuis in Made. Inloop tussen 16.00 
uur en 20.00 uur voor vragen en/of het aanmaken van berichten 
of een pagina. Er is hulp aanwezig om mensen te ondersteunen.

PUUR HUIDINSTITUUT IN PRINSENBEEK: BESTE BEAUTYSALON VAN NEDERLAND
 

PUUR Huidinstituut in Prinsenbeek is verkozen is tot Beste Beautysalon van Nederland. Dat is 
bekendgemaakt tijdens de speciale uitreikingsavond van de Beauty Awards in het NBC Congres-
centrum in Nieuwegein. 
Trots, dat is wat we zijn. In dé vakprijs voor schoonheidsspecialisten in Nederland is PUUR door de 
vakjury gekozen tot de Beste Beautysalon. Dit is de kroon op ons jarenlange werk. De afgelopen 
maanden hebben we in de spiegel gekeken. Onze bedrijfsvoering en vakbekwaamheid is getest, we 
hebben een mystery guest over de vloer gehad en we zijn aan de tand gevoeld tijdens de juryge-
sprekken. Maar het was het allemaal waard, want we zijn niet alleen de beste van Nederland. Nee, 

we zijn er ook achter gekomen dat het spiegelbeeld ons goed bevalt. PUUR, dat is wat wij zijn. 
Wat doet Puur Huidinstituut? 
Support voor je huid. Dat is PUUR Huidinstituut in Prinsenbeek. Wij zien ons vak als topsport, want we trainen, presteren en 
perfectioneren onze vaardigheden op alle vlakken. Ons ‘speelveld’ is de huid van top tot teen en ons doel is huidverbetering. Dat 
kan op allerlei manieren en met diverse specialisaties. Daarom hebben wij onze behandelingen opgedeeld in supportgroepen met 
ieder een eigen focus, verdieping in de huid en specialistes.
PUUR is een plek om tot rust te komen. Wij werken met ontspannen teamplayers, geven duidelijkheid en zijn informeel in omgang. 
Hierdoor voelen klanten zich snel thuis en kunnen ze daadwerkelijk genieten van hun behandeling. Hierdoor hebben wij veel vaste 
klanten, zowel uit de regio Breda als uit de regio Rotterdam, Zeeland en Antwerpen. 
Wie is Edith Naaijkens? 
Op jonge leeftijd kwam Edith al in aanraking met cosmetica. Na haar opleidingen huidverzorging 
en tijdens haar HBO-opleiding Marketing Management liep ze stages in verschillende cosmetica-
bedrijven. Na een aantal jaar werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven, koos ze om aan de 
slag te gaan als vakdocent schoonheids-verzorging bij een particulier opleidingsinstituut. Daar-
naast heeft ze ruime ervaring opgedaan bij verschillende beautycentra. In 2007 besloot ze die 
ervaring te bundelen met haar achtergrond en startte ze PUUR Huidinstituut. 

Nu, meer dan tien jaar later, heeft Edith –
maar ook de rest van het personeel– veel 
ervaring opgedaan. Zo wordt er onder an-
dere samengewerkt met gespecialiseerde 
professionals. Verder is de focus gelegd op 
huidverbetering, want bij PUUR gaan we een stap verder dan huidverzorging. 
Onze winnaarsmentaliteit zorgt ervoor dat wij gaan voor goud voor de huid! 
Ervaar het zelf
Het is niet zomaar iets dat een schoonheidssalon bij u in de buurt de beste van 
Nederland is. Daarom willen wij u uitnodigen om een kijkje te komen nemen 
om zelf te ervaren hoe wij te werk gaan. En om helemaal tot rust te komen 
natuurlijk. 

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.



Gezondheid

Alarmnummers - Politiezaken

Gemeente informatie

Overige

Colofon

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

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

Gemeentehuis   Park 1 - Made  T 14 01 62
    www.drimmelen.nl
WMO-loket    ma. - vr.  9.00 - 12.30 uur  
    gemeente@drimmelen.nl
Millieustraat Terheijden  076 - 593 47 95
Openingstijden   ma. -  vr.  13.00 - 16.00 uur
    za.  10.00 - 15.00 uur
Ophalen afval Terheijden        Groen: elke woensdag/Grijs: 23-05-2018
                     Wagenberg        Groen: elke vrijdag/Grijs: 25-05-2018
Ophalen oud papier  12-05-2018
Ophalen plastic afval Terheijden: 16-05-2018     
     Wagenberg: 18-05-2018

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 09-05-18 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 - 53 89 20 35
   uiterlijk 09-05-18 (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


