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VAN  ALLES  WAT

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende ac-
tualiteiten van en voor Drimmelen en omgeving waarbij actuele 
onderwerpen in de schijnwerpers gezet worden. Hebt u een 
nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? 
Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Gezond en Wel
Deskundigen vertellen u in onze rubriek ‘Gezond en Wel’ iede-
re week wetenwaardigheden over veel voorkomende ziektever-
schijnselen en geven u tips. Deze week informeert praktijkver-
pleegkundige Benthe van der Sanden u over de bloeddruk.
Van verleden naar heden-Lage Zwaluwe deel 1

Omroep Drimmelen 
gaat samen met u weer 
even terug naar het 
verleden in de diver-
se kerkdorpen van de 
gemeente Drimmelen.  
Voor deze aflevering 
waren we in Lage Zwa-

luwe, waar we een gesprek hadden met Leen ten Haaf, bestuurs-
lid van Zwaluws Erfgoed. Joost Pieterman sprak met hem over 
de winkels van vroeger. Natuurlijk weer met mooie historische 
foto’s. 
Gemeente  Actueel
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.
Binnentuin overgedragen door BEI aan de Wijngaerd

De Stichting Bijen 
Educatie (BEI) heeft 
de laatste weken hard 
gewerkt aan het inrich-
ten van een binnentuin 
voor zorgcentrum de 
Wijngaerd in Made. 
Het is een zogenaamde 

belevingstuin,  waar bewoners en bezoekers kunnen genieten 
van de planten, vlinders en bijen, maar waar ze vooral ook elkaar 
kunnen ontmoeten.  Op 20 april vond de officiële overdracht 
plaats. Natuurlijk waren we er bij.
Voormalige vluchtelingen in Drimmelen

Ook in onze gemeente 
heeft een aantal voormali-
ge vluchtelingen een nieu-
we woonplek gevonden. 
Reden voor ons om een 
tweeluik te maken. In deze 
tweede aflevering gaan we 
in gesprek met 4 van deze 

voormalige vluchtelingenvrouwen, die nu in Made en Terheijden 
wonen.
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.

THEMA-AVOND  VOOR MANTELZORGERs 
VAN MENsEN MET PsycHIscHE 
PROBLEMATIEk 

Mantelzorger, mens of su-
perman?
Het is altijd fijn dat als je na 
een drukke dag thuiskomt, er 

iemand is tegen wie je over je dag kan vertellen en bij wie je 
even stoom kan afblazen. Naast een luisterend oor is het fijn 
als je ook goed voor jezelf kan zorgen. Dat je leuke activitei-
ten voor jezelf doet, dat je energie bijtankt en dat je je eigen 
grenzen in acht neemt. Voor een mantelzorger is dit alles niet 
vanzelfsprekend.  Vaak wordt de meeste tijd opgeslokt door de 
persoon waar ze de zorg voor hebben. En dan kan er maar wei-
nig tijd overblijven voor henzelf. Dit geldt in het bijzonder voor 
mantelzorgers van mensen met psychische problematiek. 
Op deze interactieve thema-avond kijken we in hoeverre je als 
mantelzorger een superman bent die alles moet aankunnen of 
dat je een mens mag zijn 
met al zijn beperkingen. 
Hoe kijk je naar jezelf en 
hoe ervaar je je rol als man-
telzorger. Daarnaast krijg je 
al spelenderwijs handvatten 
aangereikt in hoe je goed 
voor je zelf kan zorgen en voor degene waar je de zorg over 
hebt. Het wordt een leuke en leerzame bijeenkomst waarbij op 
ludieke wijze iedereen ervaringen op doet waarmee hij energiek 
verder kan. Gastdocent: Etienne de Bree, psychiatrisch verpleeg-
kundige en acteur. 
Aanvang maandag 28 mei 19.30 uur einde 21.30 uur. 
Vergaderruimte van het Gezondheidscentrum Het Vierendeel 
te Made. Aanmelden gewenst via mantelzorg@swodrimmelen.
nl of 0162-451894.

ZOMERVERMAAk

Toegegeven: de ont-
moeting Kim Jung Un  
en president Moon 
was nieuws op we-
reldniveau, maar op 
Terheijdense hoogte 
is het verschijnen van 
het programma van 

Zomervermaak dorpsspraakmakend. De beoogde datum om 
het boekwerk in uw brievenbus te laten ploffen is 16 mei. In dit 
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nummer vindt u allerlei informatie over waarnaar toe, hoe het 
vervoer te regelen, vertrektijden, de prijs etc.
De familie Bax ligt al nachten wakker hoe de high tea te regelen; 
boze tongen fluisteren dat je op de fluisterboot in Dordrecht 
slechts mag fluisteren, maar niets is minder waar- lustig erop los 
klessebessen wordt op prijs gesteld. De workshop van Zilverfit 
is het tegengestelde van adembenemend; men leert daarin juist 
dat ademhaling en ontspanning meer energie geven.
Voorts bereidt thuiskok Fraaske een 6!! gangendiner voor, ge-
lardeerd met een fijne humoristische sauwelsaus door Ronald 
Kustermans. En dan heb ik het nog niet gehad over de Kunst- en 
Kitschmiddag in het Witte Kerkje. Er zijn 15 zeer gevarieerde 
activiteiten, zodat er altijd wat bij zit dat uw nieuwsgierigheid 
opwekt. En dit alles vindt u in het fraai vormgegeven boekwerk-
je. Extra aandachtpuntje: wacht niet te lang met inschrijven en 
afgeven van het formulier bij het Antonius Abt, Dorpsplein 1 te 
Terheijden, want vol is vol.
Lees het boekje van voor naar achteren en van boven tot on-
der. Lees het zelfs ondersteboven; dat heeft het voordeel dat 
excursies die € 9,- zijn € 6,- lijken te kosten. Kent u mensen die 
een “Nee, nee”-sticker op hun brievenbus hebben, vertel over 
Zomervermaak, want zij blijven verstoken van ons programma.
Wij wensen u emmers vol  Zomervermaak.  We gaan er zelf, als 
organisatie, vanuit dat dit best gaat lukken, want we zijn er zelf 
een beetje trots op. Maar dat aan niemand vertellen; dat blijft 
onder ons. 

WERELDWINkELWEETJE

Drink eens een lekker kopje hen-
nepthee, thee is hip en wordt te-
genwoordig meer gedronken dan 
koffie en….. is een stuk gezonder!
Hennepthee is een milde, 
frisse, lichtzoete thee met 

een ietwat prikkelende nasmaak. Thee met een heel ei-
gen smaak en hiervoor geldt: één slok zegt meer dan hon-
derd woorden. Probeer ‘m dus en oordeel zelf! We heb-
ben vier varianten van Dutch Harvest in de Wereldwinkel. 
Thee en gezondheid
Van hennepthee word je absoluut niet stoned en hennepthee 
drinken is bovenal heel gezond: goed voor jou!
De thee is namelijk gemaakt van zogenaamde ‘vezelhennep’, 
planten met een zeer laag THC gehalte (minder dan 0,2%). Daar 
krijg je dus geen psychoactief effect van, en deze variant mag 
dan ook gewoon worden verbouwd. Ter vergelijking: voor een 
marihuana sigaret wordt meestal een hennepvariant gebruikt 
die 5 tot 20 procent THC bevat. Er is sprake van een heront-
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dekking van de gezonde 
werking van hennep op 
het menselijk lichaam. 
Een hennepblad bevat 
het bestanddeel Can-
nabidiol (CBD). Al eeu-
wenlang werd de plant 
daarom gebruikt als me-
dicijn tegen verschillende 

aandoeningen, en nu wordt deze werkzaamheid herontdekt.                                                                                                                             
Er zijn steeds meer studies die de positieve invloed van CBD 
op het immuunsysteem en het centrale zenuwstelsel aantonen. 
Inmiddels wordt dan ook, vooral in de VS, de CBD uit de bla-
deren en bloemen van de plant geëxtraheerd en gebruikt voor 
het behandelen van onder andere spierziekten, depressie, slape-
loosheid en ontstekingsziekten. Hennepthee kan niet worden 
aangemerkt als een medicijn! 
Geniet van deze pure, zuivere, eerlijke hennep thee! 
(Bron: Dutch Harvest)

DEEL 1

BEZOEk ONDERWIJsPROJEcT  VOOR 
MEIsJEs UIT DE  ARMsTE DORPEN INDIA

We zijn tijdens ons bezoek aan dit 
project, dat wij al vanaf 2010 on-
dersteunen, opnieuw onder de in-
druk geraakt van de efficiënte wijze 
waarop dit project geleid wordt 

door onze projectcoördinator zuster Elsamma en haar team. 
Elsamma doet ons denken aan Moeder Teresa, van wie wij de 
inzet voor de arme bevolking in India zeer bewonderden. Zuster 
Elsamma is zeer geliefd bij de arme bevolking, die haar allemaal 
weten te vinden als ze hun dochters na de basisschool aanvul-
lend onderwijs willen laten volgen. Aanvullend onderwijs is in In-
dia niet gratis. Ouders van de arme gezinnen in de buurt van de 
bedevaartsplaats Sarnath zijn niet in staat om deze opleidingen 

te betalen. Met behulp van onze donateurs kunnen wij, samen 
met enkele lokale donoren, deze opleidingen financieren. Naast 
de studiekosten worden o.a. ook de logieskosten van de meisjes 
tijdens hun 2-jarige studie door de stichting betaald, alsook de 
studiekosten voor de meisjes die vanuit hun huis studeren. De 
goede doelenorganisatie Wilde Ganzen ondersteunt dit inspi-
rerende project al vanaf 2010 met een aanvullende premie van 
50% op de door onze stichting ingezamelde fondsen.
De selectieprocedure door Zr. Elsamma is zeer zorgvuldig en 
vraagt veel van haar aandacht en tijd. Altijd gaat ze na de aan-
melding de thuissituatie bekijken en met de leerkrachten van de 
aangemelde meisjes in gesprek. Ze stapt daarvoor gerust dagen-
lang achter op een motor, omdat er geen andere manier is om 
de verafgelegen dalitdorpen te bezoeken

Ze heeft een goedlopend concept bedacht waarbij een groep 
van 20 tot 25 meisjes, afkomstig uit de laagste sociale klasse, de 
zgn. Dalits of kastelozen, de mogelijkheid krijgen om na de ba-
sisschool een 2-jarige opleiding te volgen met daarna de moge-
lijkheid tot verdere studie. Alleen de basisschool is gratis in India. 
Naast het reguliere onderwijs op nabij gelegen overheidsscholen 
krijgen de geselecteerde meisjes in het leslokaal bij het zuster-
huis aanvullende lessen en worden ze begeleid bij hun huiswerk. 
Ze leren zeer gedisciplineerd in teamverband te werken waarbij 
ook de huishoudelijke taken verdeeld zijn over enkele groepen. 
Het zijn lange werkdagen voor de meisjes en voor Zr. Elsamma; 
van ’s ochtends 6.00 uur tot ’s avonds 22.00 uur.
Daarnaast begeleidt Elsamma met haar team nog een groep 
van 6 meisjes die na het behalen van hun diploma gedurende 
twee jaar van huis uit gaan studeren op scholen dicht bij hun 
dorpen. Deze aanvullende tweejarige scholing is nodig om later 
een beroepsstudie te kunnen gaan volgen, zoals bijvoorbeeld de 
opleiding verpleging/vroedvrouw. Op dit moment volgen al 3 
meisjes, met onze hulp, deze opleiding waarvan er binnenkort 
2 afstuderen.
Vier talentvolle meisjes van de groep die 2 jaar van huis uit stu-
deerden hebben kortgeleden hun diploma behaald en dromen 
ervan de driejarige studie verpleging/vroedvrouw te gaan volgen. 
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Een meisje wil graag deelnemen aan de driejarige studie culture-
le dans en hierin lerares worden. Ze is zeer talentvol. Ook voor 
dit vijftal zullen wij op zoek gaan naar donateurs.
Dit projectbezoek heeft ons weer opnieuw duidelijk gemaakt 
dat onze steun nog steeds hard nodig is. Want een goede oplei-
ding is de basis voor een betere toekomst voor de meisjes en 
hun familie. Deze meisjes zijn immers de toekomstige steunpila-
ren voor hun dorpsgemeenschap. Dankzij hun opleiding kunnen 
deze meisjes ervoor zorgen dat de Dalitgemeenschappen in de 
toekomst beter voor hun rechten kunnen opkomen. Vooral de 
rechten van vrouwen en meisjes.
Met uw financiële ondersteuning van dit onderwijsproject kun-
nen wij dit realiseren. Zie hiervoor de donatiemodule op onze 
website www.focusoneducation.nl. Lees ook het verslag van ons 
projectbezoek op www.focusoneducation.nl en bekijk de foto’s 
op https://www.facebook.com/marijke.denridder.
Stichting Focus on Education, Jacques en Marijke den Ridder    

TRAAIsE kUIERDAGEN
 

GV Amicitas zal van 22 mei tot en met 25 
mei weer de avondvierdaagse van  Terheijden 
organiseren. De start en finish zullen net als 
voorgaande jaren weer op het terrein van het 
Puzzelbad zijn, mede mogelijk gemaakt door 
stichting Vrienden van het Puzzelbad en Op-
tisport, en wel van dinsdag tot en met don-
derdag. Op vrijdag vertrekken wij weer vanaf 
de prachtige Schans alwaar de organisatie van 
I Love Traaie het terrein en hun opgebouwde 

accommodatie weer beschikbaar stelt, alsvorens het feestweek-
end begint. Via deze weg willen wij alvast alle bedrijven die ons 
steunen hartelijk bedanken. Het is bijna vanzelfsprekend, maar 
het moet allemaal maar mogelijk zijn.    
Dit jaar hebben wij uiteindelijk weer genoeg vrijwilligers en be-
drijven die ons willen steunen. Ongelofelijk veel respect hier-
voor. Onze dank is groot en vooral namens de deelnemers zeg-
gen wij: CHAPEAU!

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden   06-51996129  
info@harmonieterheijden.nl 
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Op dinsdag vanaf 18.00 uur kan er nog ingeschreven worden 
(€ 5,- per inschrijving) en kunnen de stempelkaarten afgehaald 
worden; uiteraard op ons mooie Puzzelbad.  Vertrek is voor de 
10 km om 18.15 en voor de overige afstanden 18.30 uur. 

Kom vooral met de benenwagen of tenminste op de fiets ivm de 
drukte bij start en finish.
Met sportieve groet,
de organisatie van de Traaise Kuierdagen.

ZEER GEsLAAGDE kONINGsDAG
kloveniersgilde st.  Antonius Abt

Het Kloveniersgilde had een luchtbuksbaan 
uitgezet, waar jong en oud konden komen 
schieten en had zich op verzoek van de orga-
nisatie gehuld in western kleding.
De schutters hadden de keus waar ze de scho-
ten op wilde wagen, op poppetjes, kegeltjes of  
een schietschijf.
De poppetjes trokken vooral bij de kinderen 

veel aandacht en werden ook regelmatig goed geraakt waardoor 
deze een salto om hun eigen as maakten.
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Het schieten gebeurde opgelegd, dat wil zeggen dat de lucht-
buks gesteund werd op een zandzak, dit voor de veiligheid en 
het makkelijker kunnen richten op het doel.

Met toestemming zijn er foto’s gemaakt; deze komen op de 
website van het Kloveniersgilde St. Antonius Abt, www.gilde-ter-
heijden.nl.
Rest ons nog de organisatie van deze Koningsdag, het Oranje 
comité, en alle vrijwilligers hartelijk dank te zeggen voor al hun 
inzet.
Dekenschrijver, Peter van Oosterhout  

POsTDUIVENVERENIGING  TERHEIJDEN

De eerste wedvluchten in het teken 
van de duiven van Willie-Jan en Paul!
We zijn inmiddels een week of 5 on-

derweg in het nieuwe vliegseizoen van de postduiven. Met recht 
kan gezegd worden dat deze eerste weken wederom duidelijk is 
geworden dat Willie-Jan van de Goorbergh en Paul Couwenberg 

beschikken over diverse topduiven. 
Zoals u in onderstaand overzicht 
kunt zien, hebben Willie-Jan en 
Paul de afgelopen weken de dienst 
uitgemaakt en is het voor de ove-
rige leden te hopen dat hun duifjes 
ook in vorm komen. Voor de eer-
ste 10 prijzen van de vluchten zie 
onderstaand overzicht:
21 april Peronne, 329 duiven in 
concours: 1, 3, 5, 7, 8, 10 Comb. Vd 
Goorbergh-Couwenberg, 2, 4, 6, 9 
Willem Eestermans
28 april Peronne, 342 duiven in 

concours: 1 Wim Gielen, 2, 7 Comb. Vd Goorbergh-Couwen-
berg, 3 Frank Zwiers, 4  Jaap Rasenberg, 5 Gerard Damen, 6 
Willem Eestermans, 8, 9, 10 Comb. van Dongen
5 mei Pont st. Maxence, 344 duiven in concours: 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Comb. Vd Goorbergh-Couwenberg, 6 Willem 
Eestermans

JUDOJUF  yOUsRA HIDER DERDE  VAN 
EUROPA

Haragei behaalde in het weekend van 14/15 
april prijzen in Praag, Berlicum en Klundert.
Op zaterdag prijzen in Klundert voor de jon-
gere judoka’s en op zondag stonden de wat 
meer ervaren judoka’s op de mat in Berlicum.
Tussendoor werd  Yousra Hider nog 3e van 
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Europa tijdens het EK Sambo voor junioren in Praag. Sambo is 
een sterk op judo gelijkende sport die met name in Oost-Eu-
ropa zeer veel wordt beoefend, maar ook in het westen snel 
populairder aan het worden is.

Yousra is actief als wedstrijdspor-
ter, maar geeft ook jeugdlessen in 
Terheijden. Wil jij judoles krijgen 
van deze topsporter? Kijk eens op 
www.teamharagei.nl voor de moge-
lijkheden.
Haragei-uitslagen: 
klundert: 1 Milan Bloemen, 1 Saba 
Bendeliani, 1 Annemaria Bendeliani, 
2 André Hanegraaf, 2 Hailey Rom-
bouts, 3 Kevin Bruijns, 3 Cagan Ucar
Berlicum: 2 Semena Trimbach, 3 
Alycia Manuhutu, 3 Dennis van Kreij
Praag, Europees kampioen-
schap sambo: 3  Yousra Hider

TRIATLON  TERHEIJDEN

10 Juni a.s. gaat het voor 
de 36e keer gebeuren. Ruim 
750 deelnemers over 3 ver-
schillende afstanden gaan 
hun sportieve krachten met 
elkaar meten. Om 9.30 uur 

start de eerste serie. Zij gaan voor 2,5 km zwemmen, 80 km 
fietsen en 20 km hardlopen. Een kwartier later starten de at-
leten voor de 1/8 afstand. Zij gaan voor “slechts” 500 meter 
zwemmen, 20 km fietsen en lopen daarna nog eens 5 km. Om 
11.45 en 12.00 uur starten de mensen in 2 series voor de kwart 
afstand, respectievelijk 1 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km 
hardlopen. 
Houdt u er alstublieft rekening mee dat op deze dag het door-
gaand verkeer enigszins gestremd is: de Bredaseweg tot aan de 
rotonde van 7.00 uur tot 17.00 uur, vanaf de rotonde en verder 
van 9.45 uur tot 14.00 uur.
Wie zijn toch die “lastpakken” die op deze dag voor zoveel 
sportplezier zorgen? Het is een stichting die ontstaan is uit de 
Triatlon Vereniging Breda (TVB).  De volledige naam luidt Stich-
ting Triatlon Evenementen Midden & West Brabant, oftewel 
STEM&WB. 
Het bestuur bestaat uit 6 personen: Bestuurslid Jan Maaskant, 
woonachtig in Baarle-Nassau, 69 jaar jong en verantwoordelijk 
voor de inschrijvingen en tijdregistraties. Secretaris Herman 
Winnemuller, woonachtig in Etten-Leur, 57 jaar jong.  Tijdens de 
triatlon vind je hem in de wisselzone. Voorts zit Herman in de 
commissie die de duatlon in Etten-Leur organiseert onder aus-
piciën van de stichting. Bestuurslid Gerrit de Jong, woonachtig 
in Teteringen, 56 jaar en onze Benjamin. Hij verzorgt tijdens de 

triatlon het gehele watergebeuren. Uitzetten zwemlijnen, boeien 
etc. Onze penningmeester en nestor van dit bonte gezelschap, 
Wim  Vermeij, woonachtig in Breda en 70 lentes oud.  Wim was 
al betrokken bij de oprichting van de TVB en ook oprichter van 
de STEM. Hij is de man met de meeste ervaring op organisa-
tiegebied. Nu is hij medeverantwoordelijk voor tijdsregistratie, 
inschrijvingen en parcoursontwerp. Bestuurslid Kees Grond, 
woonachtig in Oosterhout en ook 69 jaar. Kees draagt zorg 
voor het registreren en werven van vrijwilligers bij de diverse 
activiteiten van de stichting. Nog één te gaan, de voorzitter. Ger 
de Peijper, woonachtig in Terheijden, 63 jaar. Verantwoordelijk 
voor parcours-ontwerp, ideeën lanceerder en kartrekker pur-
sang.

Voorts hebben we nog de steun van diverse commissieleden die 
ieder een eigen stuk van het parcours of onderdeel van de orga-
nisatie voor hun rekening nemen. Kitty  Winnemuller, vrouw van, 
is de dame die het inschrijfbureau en de lunchpakketten ver-
zorgd. Henk Hamers, verantwoordelijk voor fietsparcours in het 
buitengebied. Peter van den Broek doet dit voor het centrum. 
Michael Gommeren heeft het complete looponderdeel onder 
zijn hoede.  Tot slot is er nog Wally de Ridder. Hij is tijdens de 
triatlon manusje van alles.  Alle vragen van atleten en medewer-
kers worden door hem voorzien van een antwoord dan wel 
doorverwijzing naar de juiste persoon.
Onze activiteiten bestaan uit het organiseren van 3 evenemen-
ten. We organiseren de zwemloop in Breda, de duatlon in Et-
ten-Leur en de triatlon in Terheijden.  Verder zijn we zo’n 15 
keer betrokken bij diverse triatlons en run bike runs in den lan-
de met het verhuren van onze unieke fietsenstalling. Door deze 
inkomsten hoeven wij de middenstand nauwelijks lastig te vallen 
voor een vrijwillige bijdrage als sponsoring.
Sportieve groet namens ons allen en tot ziens op 10 juni.

UITsLAGEN EN sTAND 
BILJARTcOMPETITIE  OWBc 

Week 7
Keus Genoeg <>  Maandag                31.81 - 36.17
E.S.D.O.               <>  ‘t Bielske                27.19 - 37.77
De Vriendschap 2 <>  De Vriendschap 1   40.00 - 29.44
De Vriendschap 3 <>  B.V. Bij Bas             34.50 - 26.83
Week 8
Maandag              <>  ‘t Bielske                 31.06 - 36.24
B.V. Bij Bas           <>  De Vriendschap 1    32.14 - 38.96
De Vriendschap 3 <>  Keus Genoeg          32.06 - 39.06
De Vriendschap 2 <>  E.S.D.O.                  29.19 - 32.67
Vereniging     car wed   brt    moy   serie punten
1 De Vriendschap 3 1026 32      677    1,516   16 288.69 
2 De Vriendschap 1 1189 32      678    1,754   27 281.78
3 ‘t Bielske       926 32      727    1,274     9 276.78
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4 BV Maandag      812  32      669   1,214    12 270.52
5 Keus Genoeg    1028 32      680   1,512   13 267.67 
6 ESDO     1231 32      690   1,784   20 267.22 
7 BV Bij Bas     928 32      602   1,542   15 262.71 
8 De Vriendschap 2  989 32      659   1,501   14 251.28
Kortste partij   Louis  van Tetering     9 brt
Hoogste serie   Henk van Meer      27 car
% Hoogste serie   Nico Broeders      46 %
% Meest gestegen Louis van Tetering    53.8 %

7  TURNsTERs PRIJs  TURN2WIN 
TOERNOOI

Zaterdag 21 april was het Turn2Win 
turntoernooi in Sommelsdijk. 7 turn-
sters van onze vereniging deden aan 
deze wedstrijd mee. Voor de jongste 
turnsters was het hun 1e wedstrijd met 
name voor de Pré instappers en Pupil-
len. 

De wedstrijd bestond uit 5 ronden en in elke ronde zaten één 
of twee turnsters van ons.  De wedstrijd begon om 08.15 uur 
en eindigde om 18.00 uur. Onze trainster Debbie ging ook mee 
maar dan als jurylid. Zij heeft jl. haar jurybrevet gehaald. Dus 
voor haar ook de 1e wedstrijd.
De Pré instappers Ellen Jae Semler en Amélie du Pree waren als 
eerste aan de beurt en hebben het heel goed gedaan. Zij turnen 
sinds afgelopen december bij ons. Ellen Jae is 1e geworden en 
met 0,2 punten verschil is Amélie 2e geworden.
In wedstrijd 2 was de beurt aan (Pré instap D2) Fayley van Vugt, 
ook zij heeft een mooie wedstrijd gedraaid.  Vorig jaar heeft ze 
ook al aan deze wedstrijd meegedaan en is toen 1e geworden. 
Nu deed ze mee in een niveau hoger en is weer 1e geworden: 
knap.
Aan wedstrijd 3 deed onze (Pupil 1 D3) Silke Vriens mee. Ook 
zij traint v.a. december 2017 met ons mee. Zij is 2e geworden in 
een sterk deelnemersveld.
In wedstrijd 4 was het de beurt aan (pupil 2) Guusje Hazen-
berg. Guusje was heel zenuwachtig en ze moest beginnen met 
balk, waar ze helaas een paar keer vanaf viel. Heel jammer was 
dat. De andere toestellen heeft ze prachtig gedaan en ze haalde 
hogere cijfers dan de rest van de turnsters. Guusje is daardoor 
toch nog 2e geworden. 
Voor onze senior turnsters  Taisha Prins en Jopke van Kooten 
was het de beurt in wedstrijd 5. Ook zij hebben een goede wed-
strijd gedraaid. Zij konden niet achter blijven en zij zijn ook met 
een prijs naar huis gegaan. Jopke behaalde de 1e prijs en Taisha 
de 2e prijs.
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EN  TOEN GEBEURDE.....

Het is een fijne wedstrijd geweest voor de turnsters, jury, Britt 
en mij.
Joulette. 

WEDEROPBOUW kERk 400 JAAR 
GELEDEN

Het jaar 1590 werd voor Terheijden het begin van een eerste 
rampperiode. Tijdens de carnaval vond de overbekende list met 
het turfschip plaats. De Spaanse bezetter werd wel uit Breda 
verdreven, maar was nog lang niet verslagen. Daarom werd on-

der meer in Terheijden een schans gebouwd tussen de Mark-
straat en de Raadhuisstraat ter beveiliging van de stad.  De grote 
aantallen soldaten moesten hier van eten en onderdak worden 

voorzien, alsmede de vele paarden. De kerk fungeerde als kazer-
ne en in de kerktoren stonden soldaten op de uitkijk.  Toen is 
er in de kerk brand ontstaan. Zowel de toren als het dak van de 
kerk en de sacristie brandden af.  Alleen het stenen gewelf in het 
priesterkoor bleef nog op zijn plaats, dat was nieuw gebouwd 
in 1508-1513. Na de brand was de kerk enigszins te vergelijken 
met de oude kerk in Dongen. En in Warmond (ZH) staat ook 
zo’n gehavende kerk met daarin de begraafplaats.
Het middenschip en het dwarspand van de kerk bleven in bouw-
val liggen. In 1597 werd begonnen met een bescheiden restau-
ratie van de kerk, waarvoor prins Maurits een subsidie gaf van 
f 600,-. Maar enkele jaren later werd, als gevolg van een hevige 
storm, de ravage nog groter toen in 1603 het gewelf van het 
priesterkoor naar beneden was gekomen. 

Het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) bracht enigszins rust en 
orde in het land. De schans binnen het dorp werd verlaten en 
geslecht. Vernielde huizen konden worden hersteld en het da-
gelijks leven was weer op gang gekomen. Vervolgens werd de 
aandacht op het kerkgebouw gericht. Dat stond er nu al ruim 
25 jaar zeer ellendig bij en is verwoest, schreef de deken naar 
aanleiding van zijn jaarlijks bezoek in zijn verslag van 1615.
In 1617 werd het herstel van de kerk met de toren weer op-
gepakt. Middels aanplakbiljetten werd de voorgenomen weder-
opbouw bekendgemaakt.  Eerst werd “de buijck” (het midden-
schip) onderhanden genomen, gevolgd door het dwarspand en 
de toren.  Voor het priesterkoor was kennelijk onvoldoende 
geld beschikbaar, want dat deel van de kerk was niet in het plan 
opgenomen en werd pas in 1643 afgewerkt. 
In de zomer van 1619 werden de daken met leien gedekt en in 
november rondde de leidekker de werkzaamheden af met het 
dekken van de toren. Een schenking van f 5000,-  voor de we-
deropbouw van de kerk werd toegezegd door prins Philips Wil-
lem van Nassau. Hiervan was in 1617 f 1500,- ontvangen. Daar-



11

OPROEP

bij  kwamen nog enkele grote sommen geld van het Bredase 
Begijnhof. Om het overige benodigde geld bij elkaar te krijgen, 
verkocht het kerkbestuur in 1618 landerijen. Maar ook werd bij 
iedereen aangeklopt en gevraagd hoeveel men wilde geven aan 
de wederopbouw van de kerk. De van Wagenberg opgemaakte 
lijst in 1618 is bewaard gebleven. Daarop staat een totaal bedrag 
van 527 gulden. Op de Noord was 210 gulden opgehaald. In to-
taal zou  “een groot deel van de 7.000 gulden”, die voor de res-
tauratie inmiddels was uitgegeven, “met schootelen gehaelt voor 
de deuren van de katholieke”. Dus 400 jaar geleden was er 
al een voorloper van de stichting Behoud De Antonius 
Abt Terheijden.

Bijzonder, maar niet voor andere kerken in die tijd, was een 
houten tongewelf. In de gehele kerk werd 400 jaar geleden in 
kruisvorm een houten tonvormig plafond gelegd. Bij de grootse 
restauratie in 1876-1879 zijn vooraan in de kerk nieuwe kruis-
gewelven gemetseld onder de oude houten gewelven. In het 
schip waren deze zichtbaar gebleven en versierd. Daarvan zijn in 
1907 door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg foto’s ge-
maakt. Maar ….. bij de brand in 1922 is dit alles verloren gegaan. 
Meer over 600 jaar kerkgeschiedenis is te lezen in  Vlasseltboek-
je 100:  “De H. Antonius Abt-kerk” (2002). 
Johan van der Made

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:
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 1 x per 
week mee wil helpen met verzorgen van de poezen, kattenbak-
ken etc.?
Medewerker inplaatsingen

vervolg op blz. 14
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TERUGBLIK

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 dagbesteding voor mensen uit de 
wijk. Leuk om deze 
mensen te begelei-
den en/of voor de 
dieren en planten 
te zorgen.  
Vrijwilligers co-
ordinator
Lijkt het je wat om 
vrijwilligers aan te 
sturen en te bege-
leiden? Bij Duur-
zaam Drimmelen kun je lekker aan de slag; je houdt het over-
zicht, 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.

EEN  TOPJOB IN  TERHEIJDEN; 
IETs  VOOR U?

De aanbouw achter het Witte 
Kerkje vordert snel. Over een 
paar maanden is er een mooie 
grote ruimte voor allerlei doel-
einden.
Momenteel zijn er een paar da-

mes actief om de huidige kerkruimte wekelijks schoon te hou-
den. Er wordt stof gezogen, de vloer gedweild, de wc’s en de 
keuken schoon gehouden, het koper gepoetst, de tafels, kansel 
en stoelen gestoft. Wie gaat onze dames helpen?
Wat kunnen we bieden?
Dankbaarheid,  gezelligheid, eeuwige roem en een fantastisch sa-
laris.  Alhoewel de vrijwilligersvergoeding die we kunnen bieden 
maximaal € 4,50 per uur bedraagt. Dat is wel netto en belas-

tingvrij. En eerlijk gezegd, de financiën laten ook niet meer toe.
Het aantal uren per week is variabel en ook afhankelijk van de 
activiteiten; we denken aan gemiddeld drie tot vijf uur per week. 
En het is lekker dicht bij huis en we hebben koffie! Het kan ook 
een leuke duobaan zijn, samen met een vriendin (of vriend). En 
u steunt zo mede het behoud van het  Witte Kerkje voor ons 
dorp.
Wie o wie meldt zich??? Mail naar info@wittekerkjeterheijden.
nl of bel 06-27021028.
Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terheijden

JUFFENFEEsT OP Bs ZONZEEL

Op vrijdag 6 april vierden de kleu-
terjuffen van basisschool Zonzeel 
gezamenlijk hun verjaardag.
De kleuters kwamen om half 9 
verkleed als piraat,  zeeman of 
zelfs als zeemeermin naar school. 
Nadat de juffen enthousiast door 

de kleuters waren gefeliciteerd en toegezongen en de cadeau-
tjes uitgepakt waren vertrok iedereen met een schatkaart in de 
hand naar de haven. Het werd dus een echte zoektocht naar 
een schat.

Op het pontje bij de haven stonden schipper Sjef en stuurman 
Joop al te wachten om steeds een groepje naar de overkant te 
brengen.  Wat een spannende belevenis.
Aan de overkant stond een schatkistje met gouden munten.
De kinderen die even aan de wal bleven konden touwtrekken, 
stoepkrijten, bellen blazen en ringen gooien.
De laatste groep kreeg flessenpost mee van de schipper. Daar 
zat weer een schatkaart in die de weg wees naar het speeltuin-
tje op de Schans.  Toen op de Schans een grote schatkist open 
werd gemaakt vonden de juffen en alle kleuters limonade met 
iets lekkers.
Met een tevreden gevoel werd het piratenfeest op school afge-
sloten.
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cOLLEcTE  HARTsTIcHTING  BRENGT 
MOOI GELDBEDRAG OP IN  TERHEIJDEN 
Ruim 40 collectanten dragen bij aan een landelijk 
dekkend netwerk van AED’s in Nederland

De jaarlijkse collecteweek van de 
Hartstichting van 8 tot en met 14 
april heeft dit jaar € 2.492,- in Ter-
heijden opgeleverd. De Hartstichting 

bedankt de collectanten en inwoners van harte voor de bijdrage 
aan de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van AED’s in 
Nederland. Dankzij de giften kunnen meer levens worden gered.
Ruim 40 collectanten in Terheijden gingen tijdens de collecte-
week met de collectebus langs de deuren. Ook dit jaar waren in 
Terheijden weer enkele collectanten die met een oorkonde en 
een bos bloemen verrast werden vanwege hun langdurige vrij-
willige inzet! Mevrouw José Mureau al 10 jaar en mevrouw Joke 
v.d. Heiden en mevrouw Anne-Marie Joossen beiden 25 jaar!
Levens redden met de AED
De Hartstichting geeft met de collecteopbrengsten 2018 een 
stimulans aan de plaatsing en registratie van AED’s op openba-
re plekken in Nederland. Dit initiatief draagt bij aan de realisa-
tie van een landelijk dekkend netwerk van AED’s in Nederland. 
Zo kunnen meer levens worden gered. Jaarlijks worden 15.000 
mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand, 
vaak onverwachts. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 
6 minuten biedt de grootste kans op overleving. Met een lande-
lijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners én AED’s die zijn 
aangemeld bij het landelijk oproepsysteem Hartslag Nu, kunnen 
we jaarlijks naar schatting 2500 levens redden.
Over de Hartstichting

Het hart is de motor van het 
leven. De Hartstichting werkt 
aan concrete oplossingen om 
ieders hart zo sterk mogelijk 
te houden, zodat iedereen uit 
het leven kan halen wat erin zit. 
Stap voor stap en op verschil-
lende fronten tegelijk werken 

wij aan een hartgezonde samenleving. Dat doen wij samen met 
medewerkers, patiënten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessio-
nals, wetenschappers en businesspartners. Onze ambitie is om 
hart- en vaatziekten zo vroeg mogelijk te kunnen herkennen, 
opsporen én zo goed mogelijk te behandelen. Daartoe financie-
ren wij wetenschappelijk onderzoek, geven wij voorlichting en 
werken wij aan vernieuwing in de zorg en hulpverlening. 
Voor meer informatie: www.hartstichting.nl.

OPBRENGsT cOLLEcTE kINDERHULP 

In de week van 16 t/m 21 april is in Ter-
heijden de collecte voor de Kinderhulp 
gehouden. Deze heeft in totaal het mooie 
bedrag van € 1008,83 opgebracht. Wij wil-
len alle gulle gevers hartelijk danken. 
Kinderhulp is een organisatie die zich al 
meer dan 50 jaar inzet voor kinderen die te 

maken krijgen met jeugdzorg. 
Een voorbeeld: Sabine (7) heeft in haar jonge leventje nauwelijks 
een normale gezinssituatie gekend. Geweld en verwaarlozing 
hebben van haar een angstig meisje gemaakt.  Toch is er één 
ding waar ze heel blij van wordt en dat is zwemmen. Ze droomt 
ervan om net zo goed te kunnen zwemmen als Marleen Veldhuis. 
Alleen was er in het tehuis waar ze woont niet voldoende geld 
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voor zwemlessen. Kinderhulp droeg daarom bij zodat Sabine 
binnenkort kan afzwemmen voor haar diploma A. 
Kinderhulp vindt dat alle kinderen in Nederland recht hebben 
op gewoon geluk. Dus ook kinderen in de jeugdzorg, zoals Sabi-
ne. Ook zij moeten de kans krijgen om hun talenten te ontwik-
kelen. De kans om een droom na te streven. De kans om even 
hun zorgen opzij te zetten. Kinderhulp wil deze kinderen graag 
die kansen bieden. Daarvoor hebben we uw hulp nodig! 
Ook voor onze collectanten: hartelijk dank! Wij hopen dat we 
volgend jaar weer een beroep op jullie mogen doen. 
Lucy de Bruin en Tiny van den Broek.

scOUTINGGROEP D’N HARTEL LEVERT 
BIJDRAGE  AAN DODENHERDENkING

Afgelopen 4 mei heeft scoutinggroep 
D’n Hartel een bijdrage geleverd aan de 
Dodenherdenking in Terheijden. De her-
denking vond plaats bij de herdenkings-
muur nabij de kerk. Scoutinggroep D’n 
Hartel vindt het belangrijk om een bij-
drage te leveren aan de Dodenherden-
king. Scouts voelen zich betrokken bij 
de maatschappij en leveren hun bijdrage 

aan de samenleving, onder andere door middel van het helpen 
bij maatschappelijke activiteiten. Op 
deze manier krijgen scouts de kans 
om zich persoonlijk te ontwikkelen.
De scouts ondersteunen tijdens de 
herdenking door het uitdelen van 
programmaboekjes en het dragen en 
leggen van de bloemen bij de herden-
kingsmuur.  Tevens las een scout een 
gedicht voor.  Op veel plaatsen in Ne-
derland zijn scouts betrokken bij de 
Dodenherdenking op 4 mei. Zij spelen 
hierbij al jaren een ceremoniële rol. 
Jaarlijks zijn ook zo’n 60 scouts be-
trokken bij de Nationale Herdenking op de Dam. Zij komen elk 
jaar uit een andere provincie.

Scoutinggroep D’n Hartel ondersteunt 
nu al menig jaar bij de Dodenherden-
king. Zij zijn niet van plan om hier bin-
nenkort mee te stoppen. ‘Herdenken 
blijft belangrijk. Als scoutinggroep wil-
len we dit ook uitdragen en overbren-
gen op onze leden’, aldus Remco van 
Gils, voorzitter van de groep.
scouting Nederland
Scouting staat voor uitdaging! Scouting 
biedt leuke en spannende activiteiten 
waarmee meiden en jongens worden 

uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen.  
Voor meer informatie: www.scoutingdnhartel.nl. 

RABOBANk  AMERsTREEk cLUBkAs 
cAMPAGNE

Zoals jullie kunnen zien is het werk aan het 
behoud van de Antonius Abt in volle gang! De 
opbrengst van € 428,26 van de Rabobank Club-
kascampagne komt dan ook ontzettend goed 
van pas.  Aan iedereen die op ons gestemd heeft: 
Hartelijk Dank! Zo komen we weer een stapje 

dichterbij het klaar-
maken van dit mooie 
gebouw voor de toe-
komst!
Meer info: www.be-
houddeantoniusabt.
nl; email: stichtingbe-

houdantoniusabt@hotmail.com

Met vriendelijke groet,  Stichting Behoud  Antonius Abt 
Terheijden

cLUBkAsAcTIE RABOBANk EN 
RONDOM DE  TOREN

Afgelopen april was de Clubkasactie 
van de Rabobank en Rondom de To-
ren heeft aan 
deze actie 

deelgenomen omdat ook wij de extra 
inkomsten goed kunnen gebruiken. 
Groot was dan ook onze verbazing 
toen wij uitgenodigd werden voor de 
uitreiking van de cheques. Rondom de 
Toren staat in de top 50 en heeft het 
mooie bedrag van € 263,34 ontvangen.
Namens bestuur en redactie: Hartelijk 
dank voor uw stem.

‘scHRAANsEN OP DE scHANs’ 
met Muziekvereniging Harmonie Terheijden

Een echte aanrader!
In het weekend van 25,  26 en 27 mei vindt 
het evenement I Love Traaie plaats op de 
binnenplaats van de Schans in Terheijden. 
Onze harmonie verzorgt op zondag 27 
mei een uitgebreid brunchbuffet waarvan 
u zeker zal genieten. Dit buffet vangt aan 
om 10.30 uur.  Tijdens het buffet brengen 
wij een mooi afwisselend muzikaal pro-
gramma ten gehore.

Houd deze datum alvast vrij in uw agenda!
kaarten
Kaarten zijn verkrijgbaar bij drogisterij Relinde Fijnaut, Hoofd-
straat 11 en café De Harmonie, Markstraat 5, Terheijden.
U kunt helaas geen kaarten verkrijgen aan de tent op de dag zelf. 
Dit omdat er vooraf rekening moet worden gehouden met de 
inkoop voor de gerechten. U bent van harte welkom en natuur-
lijk ook uw partner of gezin.
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wandelaars begeleiden naar de tent  waar iedereen zijn medail-
le op kan halen. Daarna trappen we af met de band die ook 
op de 1e edite van 
I Love Traaie stond, 
namelijk De Fik 
Erin  en ze gaan er 
weer een superleu-
ke avond van maken. Deze avond is gratis toegankelijk! 
Zaterdagochtend 26 mei weer vroeg uit de veren voor een 
sportieve invulling van de dag met het Beachvolleybal Toer-
nooi!! Inschrijven kan ook bij de tent van 10.00 tot 11.00 uur. 
Het toernooi is van 11.00 tot 17.00 uur.

Een donderslag bij heldere 
hemel! Sterrenteam Da-
redevils knalt door de ge-
luidsbarrière op de zater-
dagavond van I Love Traaie 
en laat daarbij een spoor 
van confetti, lege glazen en 
voldoening achter. Bereid je 
voor op een muzikale blik-

seminslag van astronomische proporties, waarbij classics en ge-
waagde actuele hits in elkaar versmelten. Zet je schrap, bestel 
zoveel mogelijk drank en zoek dekking: er is een duivelse torna-
do in aantocht. Dit wordt feesten met de Daredevils!!
Voor de verandering hebben we dit jaar een surprise-act en 
jajaja!!! daar is ……… er bij zijn is meemaken!
Kaarten kosten in de voorverkoop € 10,- en zijn verkrijgbaar bij 
DIO Relinde Fijnaut, café Ons Thuis en ’t Barreke.  Aan de deur 
kosten ze € 15,-, dus haal ze snel in de voorverkoop!!

Dit jaar gaan we op zondagochtend 27 mei 
‘schraansen op de schans’. Harmonie Ter-
heijden verzorgt een uitgebreid brunchbuffet 
waarvan u zeker zal genieten. Dit buffet vangt 
aan om 10.30 uur. Tijdens het buffet brengen 
zij een mooi afwisselend muzikaal programma 

ten gehore. Kaarten à € 12,50 zijn verkrijgbaar bij DIO Relinde 
Fijnaut en café De Harmonie. U kunt helaas geen kaarten ver-
krijgen aan de tent op de dag zelf. Dit omdat er vooraf rekening 
moet worden gehouden met de inkoop van de gerechten.  Het 
is ook mogelijk met een groep een tafel te reserveren. Laat dit 
dan even weten via Annelies@harmonieterheijden.nl.
Wij zijn er super trots 
op dat de Terheijden-
loop weer georgani-
seerd wordt door  To  The Max Functional  Training en dat op en 
rond ons mooie evenemententerrein. Dit jaar beginnen we met 
een 1 km, 2 km en 5 km run. Dit zijn de tijden: 12.30 uur start 
1 km; 13.00 uur start 2 km; 13.40 uur prijsuitreiking 1 & 2 km. 
13.50 uur start 5 km; 14.45 uur prijsuitreiking 5 km.
Dus haal je loopschoenen alvast uit de kast en zorg dat je er 
zondag 27 mei bij bent!
Als iedereen net bijgekomen is van het hardlopen of aanmoedi-

gen hebben we alweer het volgende spek-
takel in de tent met vanaf 15.00 uur optre-
dens van dansschool Fuse. 
Na al dit danstalent is het tijd voor alle 
Traaise talenten die zich kunnen laten zien 
en horen tijdens het Open Podium van 
I Love Traaie!

Iedereen klaar met springen, klauteren, dansen en ben je mooi 
geschminkt? Dan gooien wij er nog een schepje bovenop. Ben 
jij ook met je hoofd in de wolken? Zorg dat je erbij bent, want 
sarah & Julia zijn er speciaal voor jullie!!

Reserveren
Het is ook mogelijk met een groep een tafel te reserveren. Laat 
dit dan even weten via Annelies@harmonieterheijden.nl.

6e EDITIE I LOVE  TRAAIE 

Ben jij er dit jaar ook bij op de 
Traaise Schans tijdens I Love 
Traaie (25-26-27 mei)?
Ook dit jaar zijn we erg blij dat 
we I Love Traaie weer kunnen 
beginnen met de start en fi-
nish van de  Traaise Kuierdagen. 
Harmonie Terheijden zal de 
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We hopen jullie dat weekend alle-
maal te zien! Hou www.ilovetraaie.
nl en www.facebook.com/ilovet-
raaie in de gaten voor meer info.
Stichting I Love Traaie

POPkOOR sWITcH – sAVE  THE DATE

Wegens omstandigheden is Pop-
koor Switch uit Terheijden een 
tijdje niet in beeld geweest… 
maar ze zijn weer helemaal te-
rug! Op zondagmiddag 3 juni 

geven ze een spetterend optreden in café Ons Thuis in  Ter-
heijden.

Naast het bestaande repertoire zingen ze ook een aantal nieu-
we nummers én er staat een speciaal 
gastoptreden op het programma van de 
bekende Terheijdense zangeres Susan 
Damen.
Dus… heeft u op 3 juni nog niks gepland,  
kom dan gezellig kijken en luisteren naar 
Popkoor Switch. Het optreden begint 
om 14.30 uur en zal duren tot ongeveer 
16.00 uur. Gratis entree.
Graag tot ziens!

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

Diensten door de week  en  in het  weekend
Zaterdag 19 mei 19.00 uur: Eucharistieviering. Pinksteren. 
Extra Collecte Ned. Missionarissen. Voorgangers: Pastoor J. Paes 
en Dhr.  A. Braat. Koor: Dames- Herenkoor en Gummaruskoor.
Maandag 21 mei: GEEN  VIERING in  Verzorgingshuis Antoni-
us  Abt. (2e Pinksterdag)
Zaterdag 26 mei 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorgan-
gers: Pastoor J. Paes en Past. medewerker H. Geppaart. Koor: 
Anthony Singers.
Zondag 27 mei 9.30 uur:  Terugkomviering Communicanten 
in H. Bernarduskerk te Made. Voorganger: Pastoraal medewer-
ker H. Geppaart. Koor: Living Spirit.
Maandag 28 mei 10.30 uur: Woord- en Communieviering 
in  Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger: Mevr. F. van Mook.
Openingstijden parochiekantoor:
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is alleen geopend 
op dinsdag- en vrijdagochtend 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 
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GEMEENTE

en  SWO spannen zich in om de overgang voor cliënten en alfa-
hulpen soepel te laten verlopen. 
De bedoeling van deze verandering is het verbeteren van de ar-
beidsvoorwaarden van de alfahulpen. De kosten hiervan draagt 
de gemeente.
Afhankelijk van de keuze die de gemeenteraad uiteindelijk maakt, 
kan de nieuwe organisatie van hulp bij het huishouden voor de 
meeste cliënten leiden tot lagere kosten (Dit geldt ook voor 
cliënten die hulp ontvangen via een zorgaanbieder).
Het plan in het coalitieakkoord werkt de gemeente uit in een 
voorstel aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt hier-
over een definitieve beslissing. Als het voorstel wordt aange-
nomen, voert de gemeente de nieuwe werkwijze op 1 januari 
2019 in. Cliënten en alfahulpen zullen hierover nog uitgebreide 
informatie ontvangen.

GEMEENTENIEUWs

AkTUEEL
Onderzoek  Waarstaatjegemeente.nl
De gemeente Drimmelen start binnenkort een onderzoek naar 
de tevredenheid onder inwoners. Het onderzoek heet ‘Waar-
staatjegemeente’. Onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau 
PON voert het onderzoek uit. 
De gemeente Drimmelen hoort graag wat u van onze gemeente 
vindt. Hoe denkt u over uw woonomgeving?  Wat is uw oordeel 
over ons gemeentebestuur? Wat vindt u van onze dienstverle-
ning? Hoe tevreden bent u over onze informatie en communica-
tie? Wij vinden uw mening belangrijk, want daarmee kunnen wij 
onze dienstverlening aan u verbeteren. 
Vanaf 7 mei 2018 ontvangen bijna 5.000 willekeurig gekozen in-
woners van de gemeente Drimmelen een vragenlijst over onze 
gemeente. Deze vragenlijst kunt u anoniem invullen, naar wens 
via internet of op papier. Meedoen kan tot en met 25 mei 2018. 
Wij hopen dat zoveel mogelijk inwoners meedoen aan het on-
derzoek, want hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe be-
trouwbaarder de onderzoeksresultaten zijn. 
In juli 2018 informeren wij u over de uitkomsten van het on-
derzoek op onze website, Facebookpagina en via ’t Carillon. 
Ook worden de uitkomsten gepubliceerd op de website www.
waarstaatjegemeente.nl. U kunt daar nagaan hoe de gemeente 
Drimmelen scoort ten opzichte van andere gemeenten. 
Hebt u vragen, neem dan gerust contact op met Anneke van 
Omme via telefoonnummer 140162. 
kent u iemand die een lintje verdient? 
Iemand die zich voor langere tijd en boven de gewone verwach-
ting heeft ingezet voor de samenleving kan in aanmerking komen 
voor een onderscheiding. Kent u iemand die een onderscheiding 
verdient voor zijn of haar inzet voor de samenleving? Dien dan 
een aanvraag in voor 1 juli 2018.  Wie weet ontvangt die per-
soon dan volgend jaar een lintje of onderscheiding! 
Voor het indienen van een aanvraag of voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Kabinetszaken op het gemeente-
huis bij mevr. M. Hollink (tel. 140162/ mhollink@drimmelen.nl). 
De uiteindelijke aanvraag inclusief de gegevens voor de motiva-
tie moet uiterlijk 1 juli 2018 ontvangen zijn. 
Verlenging  Toegankelijkheidssubsidie ‘kom binnen’
Het streven van de gemeente Drimmelen is dat alle inwoners 
mee kunnen doen in de samenleving. Clubs en verenigingen 
kunnen daarom bij de gemeente een aanvraag indienen om hun 
clubhuis of activiteiten toegankelijker te maken. Op deze manier 
kunnen ook mensen met een beperking meedoen. 
Heeft uw vereniging bijvoorbeeld leden met autisme en kunt u 
advies en ondersteuning gebruiken om hier mee om te gaan? Is 

doopbewijzen enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u 
contact opnemen met telefoonnummer 06-51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. weten 
aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR  Terheijden, tel. 
076 5931216. Bij voorbaat dank.
Aanmelding vormsel tot uiterlijk 1 juli
Vormsel?
Je hebt je kind ooit laten dopen en hij/zij heeft deelgenomen 
aan de 1e H. Communie. Gaat je zoon of dochter eveneens het 
vormsel ontvangen? Wat is het vormsel ook al weer?
Het vormsel is één van de zeven sacramenten en het is verbon-
den met het sacrament van het doopsel. Het wordt toegediend 
door de bisschop of de vicaris. Hij zalft je zoon/dochter met 
H. Chrisma. Dat is pure olijfolie waaraan een heerlijk geurige 
balsem is toegevoegd. Het verwijst naar de Geest van God die 
in jou mag werken om uit te groeien tot een goed mens: iemand 
die in zijn of haar leven iets laat zien van de boodschap van Jezus 
Christus en zijn manier van omgang met mensen en met God. 
Om zo mee te bouwen aan een samenleving waarin vrede, goed-
heid en gerechtigheid zullen schitteren.
Voorlichting 
Na de zomervakantie start een nieuwe groep jongens en meis-
jes met de voorbereiding op de toediening van het vormsel op 
vrijdag 23 november 2018.  Via de scholen wordt een flyer over 
het vormsel verspreid. Maandag 11 juni is er in het parochie-
secretariaat kerkstraat 6 in Made om 19.00 uur een voor-
lichtingsbijeenkomst voor kinderen, die zeker weten dat ze 
gaan deelnemen aan het vormselproject én hun ouders. De 
avond is eveneens bedoeld wanneer je nog twijfelt. Deze samen-
komst is bestemd voor ouders en kinderen uit alle parochieker-
nen van de Vijf Heiligen Parochie.  We vertellen uitgebreid wat je 
van het project kunt verwachten, hoe we werken, wat we gaan 
bezoeken en welke soort opdrachten er zijn.
Opgave 
U kunt uw zoon/dochter tot uiterlijk 1 juli opgeven voor deel-
name aan de voorbereiding. U kunt dat op 11 juni doen, maar 
ook via de website van de Vijf Heiligen Parochie. Daar vindt u 
alle noodzakelijke informatie. Surft u daartoe naar www.naarde-
kerk.nl.  Vervolgens klikt u op de tegel ‘vormsel’.
Werkgroep vormsel VHP,  Pastoraal team VHP   

VERANDERING HUIsHOUDELIJkE HULP

In het persbericht over het coalitieakkoord 
staat onder andere “Voor de Wet maat-
schappelijke ondersteuning komt meer 
maatwerk. Conform Rijksbeleid schaffen 
we de alfahulpconstructie af”. Wij krijgen 
vragen van cliënten en alfahulpen wat dit 
voor hen betekent. 

Het bericht betekent dat de manier waarop de huishoudelijke 
hulp is georganiseerd gaat veranderen. Cliënten behouden hun 
alfahulp. Alfahulpen behouden hun werk. Het werk wordt wel 
anders georganiseerd. (Voor cliënten die hulp krijgen via een 
zorgaanbieder verandert er niets.)
De gemeente kijkt samen met SWO op welke manier(en) de 
relatie tussen cliënt en hulp kan worden voortgezet. Gemeente 
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IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

de deuropening in het clubhuis te smal waardoor mensen in een 
rolstoel niet makkelijk naar binnen kunnen? Dan kunt u nu een 
aanvraag indienen bij de gemeente. Het maximaal uit te keren 
bedrag per aanvrager is €10.000,-. De regeling is nu verlengd en 
u kunt nog tot 15 december 2019 een aanvraag indienen. 
Het aanvraagformulier, de voorwaarden en aanvullende informa-
tie is te verkrijgen via www.drimmelen.nl/toegankelijkheidssub-
sidie-kom-binnen.
Wilt u gratis uw verkeerskennis opfrissen? 

Bent u boven de 50 en inwoner 
van de gemeente Drimmelen? 
Veilig Verkeer Nederland orga-
niseert in opdracht van de ge-
meente Drimmelen een gratis 
2-daagse opfriscursus (per dag 
2 uur) over de veranderde ver-

keersregels. 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. 
De cursus wordt gegeven in Terheijden en in Hooge Zwaluwe. 
De cursus in Terheijden zit al helemaal vol, maar voor de cursus 
in Hooge Zwaluwe zijn er nog plaatsen vrij. 
Locatie:  Hooge Zwaluwe (verdere locatiegegevens worden later 
bekend gemaakt na de aanmelding). Datum: Tweedaagse cursus 
op donderdag 31 mei en donderdag 7 juni. Tijd: 09.30 - 11.30 uur.   
U kunt zich tot 10 dagen voor aanvang van de cursussen inschrij-
ven via de volgende link van Veilig Verkeer Nederland:  www.vvn.
nl/opfrisdrimmelen. U ontvangt ruim voor aanvang van de cur-
sus een bevestigingsbrief met de locatiegegevens.
BEkENDMAkINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Wagenberg, (naast) Kerkstraat 15C (4845 EC) (W-2018-0223): 
Het oprichten van een woning met schuur.
Wagenberg, Kerkstraat 15C (4845 EC) (W-2018-0224): Het op-
richten van een woning met bijgebouwen (ter vervanging van).
Terheijden, Liedekerkestraat 30 (4844 ED) (W-2018-0237): Het 
wijzigen van een inrit.
Wagenberg,  Vlasselt 54 (4845 EW) (W-2018-0230): Het kappen 
van een boom in de voortuin.
Wagenberg,  Wildestraat 17 (4845 PK) (W-2018-0236): Het 
bouwen van een veldschuur.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Zwanenstrek 8 (4844 SW) (W-2018-0153): Het her-
bouwen van de woning.
Terheijden, Markkant 6 (4844 BB) (W-2018-209): Het aanbren-
gen van een lichtstraat dakraam in het dak.
Terheijden, Raadhuisstraat 24 (4844 AD) (W-2018-0035): Het 
renoveren van een monumentaal pand.
Verkeersbesluiten parkeren Terheijden
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat zij de volgende verkeersbesluiten hebben genomen:
- een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen 
in te richten op één van de parkeervakken aan de Bergen nabij 
huisnummer 2, door het plaatsen van bord E4 van Bijlage 1 van 
het RVV 1990 in combinatie met een onderbord met de tekst 
‘alleen opladen elektrische voertuigen’.
- zestien parkeerplaatsen aan te wijzen voor het parkeren van 
grote voertuigen nabij de carpoolplaats aan de Zeggelaan door 
het plaatsen van borden model E8 (met vrachtwagen- en bus-
symbool) van Bijlage 1 van het RVV 1990, alsmede de onder-
borden OB501L en OB501R op het parkeerterrein Zeggelaan.
Op al deze besluiten is de bezwaarprocedure van toepassing.
DORPsGERIcHT WERkEN
Dorpsgericht werken gaat om het bevorderen van leefbaarheid, 

veiligheid 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 vol-
gen via twitter: @LilianDrimmelen.  
Wij zijn Drimmelen: interactieve website te gebruiken 
door iedereen!
De website www.WijzijnDrimmelen.nl is een interactieve web-
site die inwoners, ondernemers, organisaties, gemeente en ver-
enigingen uit alle dorpen binnen de gemeente Drimmelen bij 
elkaar brengt. De website is bedoeld om participatie en het ge-
sprek met elkaar op gang te brengen. Wil je meer weten over 
‘Wij zijn Drimmelen’ en de mogelijkheden er van? Kom dan op 
dinsdag 29 mei naar de informatiebijeenkomst in het gemeen-
tehuis in Made.  Tijd: 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.

GROOTs RIDDERTOERNOOI 
 

Jaarlijks wordt tijdens de Nassaudag Breda ge-
vierd dat de Nassaus tussen 1403 en 1568 op 
het Kasteel van Breda woonden. Op maan-
dag 21 mei, tweede Pinksterdag, is er tussen 
12.00 en 17.00 uur een gevarieerd programma 
op locaties die verbonden zijn met de geschie-

denis van de Nassaus: de Grote Kerk, het Kasteel van Breda, 
het Valkenbergpark, het Begijnhof, de Waalse kerk en Bouvigne. 
Het riddertoernooi met vendeliers, steekspelen, valkenjacht en 
muziek vormt het hoogtepunt van deze bijzondere editie van 
de Nassaudag.  
Tienjarig bestaan 
Het tienjarig bestaan van de Stichting Breda Nassaustad is aan-
leiding om een bijzondere editie van de Nassaudag Breda te 
organiseren. “Al tien jaar lang leveren we met de Nassaudag, 
maar ook met lezingen, activiteiten, lesprogramma’s op scholen, 
een bijdrage aan het besef dat de stad zonder de aanwezigheid 
van deze verre voorouders van ons koningshuis nooit de huidige 
aanblik zou hebben gekend. De verbondenheid met Engelbrecht 
I van Nassau tot en met Willem van Oranje zit namelijk in de 
genen van Breda. Om ons tienjarig bestaan extra luister bij te 
zetten, vieren we de Nassaudag op een manier die de Nassaus 
zelf zou hebben aangestaan: met een groots riddertoernooi op 
het Kasteel van Breda en een feestelijke sfeer op alle locaties”, 
zegt Willem van der Vis, voorzitter van de Stichting Breda Nas-
saustad.   
kasteel van Breda pakt uit 
Willem van Oranje stond erom bekend uit te blinken in de jacht, 
toernooi, paardrijden en kaatsen. Tijdens de Nassaudag vormt 
het Kasteel van Breda het decor voor een groots riddertoer-
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nooi waar edellieden elkaar te paard bestrijden. Met behendig-
heidsspelen, zwaardvechten en een machtig steekspel. Het pu-
bliek beleeft binnen de poorten van het Kasteel hoe ridders 
leefden en hoe zij hun eeuwenoude ambachten uitvoerden.  Wie 
geïnteresseerd is in de jacht, komt naar de vogelshow of leert 
boogschieten.  
stoet  
De ontvangst van edellieden ging gepaard met statusbevestigen-
de feesten en toernooien, waar men macht, invloed en rijkdom 
liet gelden. In een bonte stoet vertrekken om 12.30 uur tiental-
len historische figuren vanuit de Grote Kerk naar het Kasteel.  
Ambachten 
De Nassaus die de stad Breda groot maakten en allure gaven, 
deden dat in de Late Middeleeuwen. In de Grote Kerk bren-
gen Middeleeuwse gilden, ambachten en vermaak deze periode 
opnieuw tot leven. Op de Middeleeuwse jaarmarkt maakt men 
kennis met zilversmeden, glazeniers, beeldhouwers, steenhou-
wers, timmerlieden, lakenwevers, frescoschilders en veel meer. 
Ook zijn heerlijke zoetigheden te vinden, maar kijk uit voor 
kwakzalvers en wat al te luidruchtige marskramers! Op het Be-
gijnhof is aandacht voor de eeuwenoude kruidentuin, vroeger 
door de Bredase begijnengemeenschap dagelijks gebruikt om te 
koken en om mensen te ondersteunen bij ziektes en ongemak-
ken. Hier kan men zijn eigen geneeskrachtige kruidenzalf maken 
en proeven van kruidenthee en bijzondere kruidenboter. Aan 
de schminktafel laten kinderen zich van hun mooiste kant zien. 
De Nassaudag is gratis toegankelijk. Meer informatie via www.
bredanassaustad.nl/nassaudag-2018.
 
BOOTTOcHT OOsTERHOUT-HEUsDEN-
DEN BOscH

Wegens het suc-
ces van voorgaan-
de jaren komt er 
ook dit jaar weer 
een compleet 
verzorgde boot-
reis van Ooster-

hout naar Den Bosch! Nieuw is dat u kunt kiezen of u de middag 
doorbrengt in Heusden of in Den Bosch.
Om 9.30 uur gaat u aan boord aan de Krombraak in Ooster-
hout. U vaart met de Zoete Lieve Gerrit en wordt ontvangen 
met koffie/thee en een échte heerlijke mini Bossche Bol. Indien 

u kiest voor Heusden 
wordt er rond 12.00 
uur in het centrum van 
Heusden aangemeerd.
De reis gaat hierna 
door naar de prachtige 
stad Den Bosch. Zodra 
de Zoete Lieve Gerrit 
weer vaart,  is er een 
lunch aan boord, be-

staande uit broodjes, een overheerlijke soep of kroket. Rond 
13.45 uur is de aankomst in de Smalle Haven in Den Bosch, waar 
u de middag vrij kunt besteden.
Met de bus terug
Tegen 17.30 uur stapt u weer aan boord, dit keer niet op de 
boot, maar in een luxe touringcar die u terugbrengt naar Oos-
terhout.  Vanaf Heusden is dit om 17.45 uur.
Wanneer? Zondag: 20 mei, 17 juni en 15 juli; woensdag: 6 
juni, 27 juni, 8 augustus en 29 augustus.
Reserveren moet en kan via  VVV Oosterhout, tel. 085-7441102. 
Kijk voor meer informatie op www.proefoosterhout.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

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! Na-

tuurlijk 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!



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  09-06-2018
Ophalen plastic afval Terheijden: 30-05-2018     
     Wagenberg: 01-06-2018

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 23-05-18 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 - 53 89 20 35
   uiterlijk 23-05-18 (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


