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GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 534 024
Pastorale zorg   06 - 514 900 11
Bloedafname Terheijden  Hoofdstraat 2
    ma. - vr. van 8.30 - 10 u
Bloedafname Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    ma. en do. 9 - 10 u
Apotheek Terheijden  076 - 593 4300
Service apotheek Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    na contact apotheek Made
    ma. - vr. 8.15 - 10 u
Surplus Welzijn Terheijden  Raadhuisstraat 2c
    www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. 9 - 10 u
Sociaal Raadslieden Werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. & do. 9.30 - 11 u
 contact   sociaalraadslieden@  
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Schuldhulpverlening  076 - 502 7788
Juridisch spreekuur Terheijden 1e en 3e ma. 17 - 18 u
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SWO    0162 - 451 894
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Algemeen nummer  112
Politie Zeeland/West-Brabant 0900 - 8844
    www.politie.nl
Wijkagenten   L. Brooimans & D. Sjardijn
GEMEENTE INFORMATIE Park 1 Made T. 14 0162
    www.drimmelen.nl
WMO-loket   ma. - vr. 9 - 12.30 u
    gemeente@drimmelen.nl
Milieustraat Terheijden  076 - 593 4795
 openingstijden  ma. - vr. 13 - 16 u,  za 10-15 u
Ophalen afval    Terheijden groen: 03/04, grijs: 24/04
          Wagenberg groen: 05/04, grijs: 26/04
Ophalen oud papier  13/04
Ophalen plastic            Terheijden  03/04  Wagenberg 05/04
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15-19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

DE OUDE  WEIDELOOP:  ÉÉN GROOT 
DORPSFEEST  VOOR DE HELE FAMILIE!

Zondag 7 april gaat het gebeuren. De 
Oude Weideloop nieuwe stijl, eerste 
editie. Het parcours is wel wat gewijzigd 
ten opzichte van de eerdere edities. De 
route gaat niet alleen langs de weilanden 

maar ook door het dorpshart van  Wagenberg.
12.30 uur 1 en 2 km
De kinderen rennen een rondje om de kerk. Zij kunnen 
natuurlijk alle support gebruiken dus we vragen familie en 
vrienden om ze aan te moedigen! Als ze het nog een beetje 
spannend vinden mogen papa of mama natuurlijk mee lopen. 
De rest van de middag kunnen zij zich vermaken op het  Van 
den Elsenplein waar een groot springkussen staat, ze kunnen 
geschminkt worden en er is vermaak door dans en muziek.
13.30 uur 5 km, 15.00 uur 10 km
Deze route gaat door het pittoreske centrum maar ook langs 
de Put en door de polders van Wagenberg. Het parcours wordt 
aangekleed met muzikanten van dj’s tot blaaskapellen. Dit alles 
om de lopers een extra boost te geven zodat ze met een goed 
gevoel over de finish gaan. De 10 km rent 2 maal de 5 km route. 
Mochten de spieren wat stijf en stram aanvoelen, dan kunt u 
gebruik maken van de masseur, Cees van der Made. Hij staat 
voor u klaar op het  VCW-terrein.

Praktische zaken
Wij verzoeken iedereen om ervoor te zorgen dat het Van den 
Elsenplein op zondag helemaal autovrij is. De overige bewoners 
aan de route raden wij aan om uw auto buiten het parcours te 
parkeren, mocht u nog weg willen (route staat op de website). 
Op de dag van het evenement worden de straten die aan het 
parcours liggen tussen 12.00 en 17.00 uur afgesloten voor het 
verkeer en kunt u dit gebied met de auto niet meer verlaten. 
We zetten verkeersregelaars in om alles in goede banen te 
leiden. Het parkeerterrein bij de sporthal wordt gebruikt als 
parkeergelegenheid. Bij drukte kunnen wij uitwijken naar het 
terrein van Daniëls aan de Kerkstraat.
Wij hopen op uw begrip voor de tijdelijke overlast die wij met 
ons evenement voor u veroorzaken.
Support
Alle lopers die op zondag 7 april door uw straat lopen kunnen 
uiteraard wel een beetje support gebruiken. Dus al u dan toch 
even niet weg kunt omdat er hardlopers actief zijn,  maak dan van 
de nood een deugd en moedig deze sportieve medebewoners 
aan. Het is daarnaast ook leuk wanneer u in de gelegenheid bent 
om versieringen aan te brengen langs de route, om de lopers 

SPORT
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aan te moedigen. Bijvoorbeeld met slingers en ballonnen, of 
hang de vlag uit. Een unieke kans om Wagenberg extra gezellig 
op de kaart te zetten!
Uitnodiging
Bij deze nodigen wij u en uw gezin van harte uit tot het 
bijwonen en/ of het deelnemen aan het evenement. Het wordt 
een dag voor jong en oud. Op het Van den Elsenplein zal Bij Bas 
de horeca verzorgen. Er is livemuziek en voor de kinderen is er 
heel veel vertier.  We gaan er een mooi, sportief dorpsfeest van 
maken!
Inschrijven kan t/m 6 april
“Hoe hard of hoe zacht je ook rent,  je verslaat iedereen die op 
de bank ligt!” Doe mee en schrijf je vandaag nog in via www.
deoudeweideloop.nl
Voor vragen en/ of opmerkingen kunt u contact opnemen via 
info@deoudeweideloop.nl  Like ons op Facebook en Instagram 
en blijf op de hoogste van het laatste nieuws.
Tot ziens op zondag 7 april!
Met vriendelijke groet, de organisatie van De Oude Weideloop.

KOM SCHIETEN EN  WIN EIEREN!
Op 5, 6 en 7 april bij schietvereniging  Willem  Tell 
Terheijden

Twee weken vóór Pasen wordt bij Schietvereniging Willem Tell 
in Terheijden de jaarlijkse eierverschieting georganiseerd.  Ieder-
een is welkom! 
Je kunt schieten met een luchtgeweer of kruisboog op een 
kaart. Begeleiding en schietmateriaal is aanwezig. Met 5 schoten 
zijn maximaal 10 eieren te winnen. Hoe meer kaarten je koopt, 
hoe meer kans je dus hebt op veel verse eieren!
Heerlijk natuurlijk, zo 2 weken vóór Pasen, om met verse ei-
tjes naar huis te gaan.  Voor de kids ligt er uiteraard weer een 
verrassing klaar. Ook is er een loterij met leuke prijsjes èn na-
tuurlijk kun je weer het gewicht raden van de mand gevuld met 
chocolade Paashaas en eitjes.  Raad jij het gewicht of zit je er het 
dichtste bij, dan is de mand voor jou!
Kortom, volop gezelligheid om zeker eens langs te komen in ons 
clubgebouw! 
Er kan geschoten worden op vrijdag 5 april van 19.30 tot 22.00 
uur,  zaterdag 6 april van 14.00 tot 22.00 uur en zondag 7 april 
van 11.00 tot 16.00 uur. 
Tot ziens bij Schietvereniging  Willem Tell Terheijden, Hoge 
Vaartkant 8 in  Terheijden!
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STA EENS OP UIT DE LUIE STOELEN
Kom gezellig bij ons boulen

Jeu de Boules vereniging Boulevaart houdt 
op zondag 7 april weer een toernooi 
waaraan alle inwoners van de gemeente 
Drimmelen mee kunnen doen. Jeu de 
Boules speel je niet alleen maar SAMEN. 
Daarom is de volgende naam voor deze 
activiteit gekozen: ‘samen boulen is samen sociaal actief 
bezig zijn’. 
Het toernooi zal plaatsvinden op ons terrein aan de Ruiters-
vaartseweg 1B in  Terheijden, waar we 17 banen ter beschikking 
hebben. De wedstrijden beginnen om 10.30 uur en zullen rond 
de klok van 17.00 uur weer afgelopen zijn.  Meedoen is altijd 
mogelijk, ook al heb je geen ervaring met het spelletje. Op ver-
zoek word je namelijk ingedeeld bij een lid van onze vereniging 
die je gedurende de dag uitleg zal geven over alles wat bij het jeu 
de boulen komt kijken.  Wil je samen met een ander (je zoon, 
dochter, vader, moeder, opa, oma, vriend of vriendin) meespelen 
dan kan dat natuurlijk ook. Mocht het zo zijn dat je geen echte 
jeu de boules ballen hebt, dan is dat ook geen probleem. Wij 
hebben er voldoende liggen. 

Omdat we graag willen weten 
op hoeveel deelnemers we 
kunnen rekenen is inschrijving 
vooraf nodig. Dat kan tot ui-
terlijk 1 april. Dan weten we 
ook gelijk hoeveel broodjes 
we moeten kopen. Iedere 
deelnemer kan die dag na-

melijk rekenen op een gratis kopje koffie, een broodje en een 
drankje. Deelname is gratis!!
Inschrijven kan via emailadres wedstrijdleider@boulevaart.nl. 
Wil je eerst wat meer weten over deze dag,  neem dan contact 
op met Ad Musters via telefoonnummer 06-29051067.
Hopelijk kunnen we weer rekenen op net zo veel deelnemers 
als vorig jaar.  Toen waren alle 17 banen bezet en was het een 
heel gezellige dag.

GROEN LICHT  VOOR 37e  TRIATHLON

Het licht stond op oranje. 
Dat wil zeggen, de Triathlon Ter-
heijden ging door maar door de 
verwachte wegwerkzaamheden 
aan de doorgaande route van Terheijden was er een alternatieve 
route bedacht. Op deze route konden er minder deelnemers 
inschrijven en ging de “charme” een beetje verloren. Gelukkig 
kunnen nu de atleten wederom genieten van het prachtige stuk 
door  Terheijden met de molen en kerk op hun vizier.
De inschrijvingen waren op 10 januari dicht gegaan omdat de1/2 
en 1/8 afstand reeds vol waren met resp. 240 en 180 deelnemers 
en de eerste serie op de 1/4 al over het max aantal was.  Nu 
is er dus ruimte voor de 2e serie op de 1/4 en kunnen er nog 
ongeveer 100 deelnemers bij.  Wil je erbij zijn als atleet dan dien 
je wel snel te zijn. In de eerste 2 dagen van openstelling hadden 
er zich al meer dan 50 aangemeld. In totaal kunnen we maximaal 
750 deelnemers herbergen.
De aanmelding van de benodigde 190 medewerkers/vrijwilligers 
loopt zoals altijd “iets” stroever.  Dus… Mocht u toevallig op 
eerste Pinksterdag, 9 juni, tijd hebben en willen genieten van 
een waar sportspektakel, er met uw neus bovenop staan, doe 
een mailtje weg naar gdepeijper@gmail.com en meld u aan als 
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vrijwilliger.  Vele handen maken licht werk 
en is nog steeds ons credo!!
Tien procent van de ingeschreven atleten 
komt van “over de grens” en een ervan is 
een “Irish girl”. Uit Made staan in totaal 
7 personen aan de start en Ton van Dijk 
houdt de eer voor Lage Zwaluwe hoog 
op de kwart afstand.
En wat dacht u ervan om onze plaatselijke 
helden aan te moedigen? Meer dan 20 
staan of liever gezegd springen in het 
water voor hun afstand. Vier kanjers: 
Marc den Breejen, Caspar Houben, Mario 
Ruis en Arnoul van Vugt gaan op de 1/2 
afstand van start. Ook Wagenberg levert 
2 van zulke kanjers: Allard Holthaus en 
Joost Tuinman. Op de kwart maar liefst 
12 deelnemers:  Toin Bastiaansen, Sander 
v. Blijenburg, Mark en Rick Dauwerse, 
Leon van Efferen, Bob Geerards,  Jeffrey 
van Gils, Joost Havermans, Robin 
Knook, Sander v. Ooyen,  Joel Patty en 
Guus Riteco. Op de achtste afstand 
treffen we de enige dame aan, Marie 
Claire van Zundert. Zij gaat het vaandel 
hooghouden voor de Terheijdense dames.  
Verder doen mee Frank de Haan, Bo van 
Oevelen, Gijs Roosenboom, Aaron de 
Snoo, Ruud Taks en  Tijmen van de Wal. 
Dame en heren, heel veel succes met 
de nodige trainingsarbeid en laat plezier 
voorop staan bij de voorbereiding en de 
wedstrijd!!
Wist u overigens dat de stichting die de 
Triathlon organiseert dit jaar wederom 
aan 2 organisaties in onze gemeente een 
financiële donatie heeft geschonken? De 
lokale omroep van Drimmelen en de 
Zonnebloem zijn de gelukkigen.
Nog even op een rijtje:
Halve afstand: 2,5 km zwemmen, 80 km 
fietsen, 20 km lopen.  Start 8.30 uur.
Kwart afstand: 1,0 km zwemmen, 40 km 
fietsen, 10 km lopen.  Start 11.30 en 11.35.
Achtste afstand:  0,5 km zwemmen, 20 km 
fietsen, 5 km lopen. Start 8.45 uur.

AMÉLIE EN SILKE GOUD 
op turnwedstrijd Dinteloord

Vorige maand zijn de 
plaatsingswedstrijden 
voor het Regio Kam-
pioenschap begonnen. 
Vorig weekend was het 
begin van de 2e plaat-
singswedstrijd. Er deden nu 2 pupillen van 
ons aan mee en het volgende weekend 
de rest.

Pupil 1 D3 Amélie Du Pree was als 1e aan 
de beurt.  Zij turnde een mooie wedstrijd, 
met name haar balkoefening waar ze de 
hoogste score voor haalde. Pupil 2 D3 
Silke  Vriens was daarna aan de beurt.
Ook zij turnde een goede wedstrijd en 
voor haar brugoefening kreeg zij de 
hoogste score van 14.100 punten.

Silke heeft nu voor allebei de plaatsings-
wedstrijden een GOUDEN medaille ge-
wonnen.
Namens Debbie en Joulette 
GEFELICITEERD!

ADRI FENS OP KARAKTER 
EN  VECHTLUST 
NEDERLANDS KAMPIOEN 
Bandstoten 5e klasse KNBB in 
Leusden  

Voordat het NK bij BV’75 in Leusden 
(Utrecht) be-
gon, had Adri 
Fens uit Wagen-
berg en lid van 
bi l jar tvereni-
ging De Vriend-
schap, gevestigd 
in het clubhuis 
van café restau-

rant De Ruif, al een promotie naar de 4e 
klas op zak, die hij had afgedwongen bij 
de districtskampioenschappen in café De 
Ram in Roosendaal. 
In totaal 25 wedstrijden moest Adri spe-
len om tot dit fantastische resultaat te 
komen. 4 voorwedstrijden moest hij zien 
te overleven om daarna de districtsfina-
le te mogen spelen waarin hij op de 3e 
plaats eindigde en daarmee deelname aan 
de gewestelijke kampioenschappen in Til-
burg afdwong. In deze finale liet Adri al 
zien dat hij over een vechtersmentaliteit 
beschikte want met nog 2 wedstrijden 
te gaan en 2 punten achterstand op de 
koploper, wist hij het kampioenschap naar 
zich toe te trekken en zich te plaatsen 
voor het NK in Leusden. Ook in de NK 
finale wist hij zich terug te knokken, want 
met het ingaan van de laatste ronde was 
de achterstand op de nummer 1 een punt.  
Adri liet in die laatste wedstrijd een fan-
tastische indruk achter want na 8 beurten 
stond er een stand van 25 - 4 op het sco-
rebord waarna Adri een kleine inzinking 
kreeg maar de partij toch ruimschoots 
won met 30 - 6. Op de andere tafel was 
er nog van alles mogelijk, maar werd de 
spanning van concurrent Kuiken flink op 
de proef gesteld en uiteindelijk werd hem 
dat teveel en verloor hij de partij met 30 
- 25 zodat Adri Fens een vreugdedansje 
kon maken en zich liet bekronen als Ne-
derlands kampioen bandstoten 5e klas. 
Ook eiste Adri de hoogste serie van het 
toernooi met 11 caramboles voor zich 
op. De vreugde was groot toen hij bij de 
prijsuitreiking tijdens het Wilhelmus ge-
huldigd werd en uiteraard in de bloeme-
tjes werd gezet.  

V.l.n.r. Marco Boer, kampioen Adri Fens en Hans Kuiken 
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OUDER-PEUTER GYM 
bij Fuse vanaf 1,5 jaar

Samen met je peuter balanceren, gooien 
met ballen, spelletjes spelen en gymmen? 
Dat kan bij FUSE. Elke vrijdagochtend 
van 10.30 tot 11.00 uur.  Tijdens deze 30 
minuten gaat de peuter samen met papa, 
mama, opa, oma, oom of tante op ontdek-
king door het klim- & klauterparcours. 
Benieuwd wat we in deze les nog meer 
beleven? Volg een gratis proefles aan de 
Bredaseweg 49 in  Terheijden.

B-FIT  TERHEIJDEN OPENT 
ZIJN DEUREN!

Op 18 maart 2019 heeft B-FIT de deuren 
geopend op de Hoofdstraat 153 in Ter-
heijden. Een plek waar iedereen van jong 
tot oud terecht kan om te werken aan 
zijn/haar eigen doelen op het gebied van 
conditie, kracht, algemene fitheid en voe-
ding. 
Sport je het liefste alleen of liever in een 
kleine of grotere groep? Ben je meer 
van de kracht of vind je meer plezier in 
conditietraining? Of vind je het leuk om 
alles tegelijkertijd aan te pakken? B-FIT 

heeft een vol lesrooster dat zodanig is 
ingericht dat ieders voorkeur wordt aan-
geboden. Zowel tijdens de groepslessen 
als Personal Training/Small Group Training 
staat ieder individu centraal en wordt er 
een op maat gemaakt en uitdagend pro-
gramma ontwikkeld zodat jij jouw doe-
len samen met een professionele trainer 
kan behalen. Daarnaast wordt er ook 
veel aandacht gegeven aan de lichaams-
houding zodat elke sporter nog lang en 
gezond kan blijven bewegen. Geen enkele 
uitdaging is voor de trainers van B-FIT te 
groot en geen enkele vraag is teveel. Be-
langrijk is dat iedereen zich op zijn/haar 
gemak voelt en veel plezier heeft tijdens 
de lessen.
Je sport nu tot en met 30 april helemaal 
gratis bij B-FIT wanneer je een ritten-
kaart afneemt die geldig is voor 10 lessen! 
De rittenkaart gaat dus pas in vanaf 1 mei 
2019. Wil je graag een proefles komen 
doen of heb je andere vragen? Aarzel dan 
niet om contact op te nemen via bram@
bfit-pt.nl of loop eens gezellig binnen!

SAMEN BEWEGEN D.M.V. 
DANS & SPORT 
bij FUSE in Terheijden

Wist je dat we naast FUSE - Dance ook 
een uitgebreid FUSE - Sportrooster heb-
ben? Alle lessen worden gegeven door 
professionele, ervaren & enthousiaste in-
structeurs. Onze sport- & danslessen zijn 
voor alle niveaus & leeftijden geschikt. Bij-
gevoegd het lesrooster voor kids en jeugd 
t/m 17 jaar en volwas-
senen. Een proefles is 
altijd gratis! Aanmel-
den kan via info@dans-
schoolfuse.nl of telefo-
nisch via: 06-82205604.  

TERHEIJDENSE 
JUDOKA’S  TUSSEN 
INTERNATIONALE  TOP
Naut Bello stijgt boven zichzelf uit

De judoka’s van Hara-
gei Terheijden hebben 
zich wederom bewe-
zen op een (inter)nati-
onaal podium. 
Het was een vol judo-
weekend met op zater-
dag 9 maart het NK-judo tot 18 jaar en 
zondag 10 maart een internationaal toer-
nooi in  Wouw.
Haragei had zich met 4 judoka’s geplaatst 
voor het Nederlands kampioenschap.
Helaas kon Semena  Trimbach niet deel-
nemen, waardoor er uiteindelijk met Ana-
is Manuhutu, Anouk van Geel en Mirte 
Westgeest nog 3 judoka’s over waren die 
voor de nationale titel konden strijden.
Deze dames, allemaal nog erg jong voor 
deze klasse, hebben zich kranig geweerd. 
Mirte kwam nog het dichtst in de buurt 
van het podium. Helaas niet gelukt maar 
het is al heel wat om daar te staan. Hoog-
tepunt was het moment dat er op dit 
NK 3 Haragei judoka’s tegelijk op de mat 
stonden:  ongekend! 
Wouw!
De volgende dag door naar het internati-
onale toernooi in Wouw. Ster van de dag 
was Naut Bello die in een grote poule 
zijn eerste podiumplaats in de -15 jaar 
categorie wist te pakken. Helaas de finale 
verloren, maar een tweede plaats in dit 
internationale geweld is fantastisch.
Op Dennis van Kreij staat het hele jaar 
al geen maat. Dennis is op elk toernooi 
sinds september al kampioen geworden. 
Dit hebben wij nog nooit meegemaakt, 
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eenzame klasse! Ook hier was Dennis weer snel klaar al kwam 
hij in één partij wel op achterstand. Deze vergissing was snel 
hersteld en uiteraard won Dennis wederom al zijn partijen.
Lisa van Kreij moest heel hard knokken vandaag en wist een 
derde plaats te bemachtigen. 
Alle andere judoka’s hebben het écht goed gedaan,  maar op dit 
toernooi val je niet zomaar in de prijzen.
Wel willen we graag Anouk van Geel nog benoemen. Anouk 
heeft de stijgende lijn te pakken en verbaasde vriend en vijand 
met schitterende en snel uitgevoerde technieken. We waren 
diep onder de indruk!
Uitslag  Wouw:1 Dennis van Kreij, 2 Naut Bello, 3 Lisa van Kreij.
Wil jij ook een judotopper worden?
Neem contact op voor een proefles: teamharagei@hotmail.
com,  www.teamharagei.nl of bel met 06-30308149.

ERPELROOIERS  OPGELET!

Judith Bouma en Merijn Litjens hebben hun carnavalsfoto’s ge-
bundeld in onderstaande albums. Gauw kijken!!
Kinderoptocht deel 1: 
https://myalbum.com/ album/9N3Ntg4sRTRb 
Kinderoptocht deel 2: 
https://myalbum.com/album/ n6aSugMVZaUI 
Grote optocht deel 1: 
https://myalbum.com/album/ hX0Zymz6zFS9 
Grote optocht deel 2: 
https://myalbum.com/album/ HnqcoSQ3Oz0e 
Opbouw wagen Koeckebackers: 
https://myalbum.com/album/ yxhj8HxxSfhn

TERUGBLIK
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KOORBIZNIZ - EEN 
CONCERT  WAAR GEEN 
WOORDEN  VOOR  ZIJN

Zo’n intieme en warme sfeer in het  Wit-
te Kerkje van Terheijden!
Aan het begin werd kort gememoreerd 
hoe Koorbizniz in 2016 na hun concert 
hier in Terheijden speciaal bij Jaap thuis is 
gaan zingen, omdat hij er niet bij kon zijn. 
De warmte en liefde van de koorleden 
waren toen voelbaar en nu weer.

Koorbizniz 
Koorbizniz: gepassioneerd, gedreven, ont-
roerend, met humor – klankvol, muzikaal, 
groots, kippenvel – liefdevol, warm, emo-
tioneel, inspirerend. Publiek: aandachtig, 
betrokken, uitverkocht. 
Als dank een dieprode roos, treffender 
kon het niet. 
Zomaar wat woorden die op 17 maart 
gehoord zijn na het zeer bijzondere con-
cert in het prachtige en sfeervolle Witte 
Kerkje. Wat een belevenis: voor Koorbiz-
niz zelf, voor het publiek en ook voor de 
organisatie.
Zangers
De koorleden leefden zich zo in de tek-
sten in, dat ze bij ieder lied ook de die-
pere betekenis van de tekst overtuigend 
weer konden geven, waardoor ze het pu-
bliek in het verhaal wisten mee te nemen. 
De drie tenoren Marco, Ronald en Frank 
zijn pas een half jaar bij het koor, maar 
dat was niet te merken. Wat waren ze 
goed! Ze hebben het geweldig gedaan. 
Een groot compliment daarvoor!
Voor Koorbizniz was het een feest om 
hier te zingen en voor het publiek een 
feest om erbij te kunnen zijn.
Slot
Nadat Jebbe, Silke, Floor en Janneke aan 
het einde van het programma de prach-
tige rode rozen van ‘de Biedermeier’ 
hadden uitgedeeld, liep het koor de kerk 
in en zong - speciaal voor Jaap - nog het 
‘Hallelujah’ van Leonard Cohen, zeer 

ontroerend. Na het concert bleven zelfs 
velen nog een tijdje in gedachten zitten, 
zeer onder de indruk.
“We houden contact”, waren de laatste 
woorden van Carole Kroese voor haar 
vertrek.
Graag zien en horen we Koorbizniz nog 
eens bij onze theeconcerten in het Witte 
Kerkje.
Video en foto’s
Van het concert komt nog een video, 
door Jeanne Caspers en Henk Buijnsters 

opgenomen, op het YouTube-kanaal. De 
foto’s zijn door Marcel Raafs gemaakt.
Nieuwe serie 2019-2020
De nieuwe serie theeconcerten staat al 
helemaal vast en de eerste 10 abonne-
menten zijn al verkocht.
Informatie hierover komt een andere 
keer.  Je kunt ook vast op de website kij-
ken en een abonnement bestellen:
https://theeconcerten.wordpress.com

KIEZERS BEDANKT

In de gemeente Drim-
melen heeft onderge-
tekende, Domien van 
den Berg, 888 stem-
men gekregen met de 

waterschapsverkiezingen. Daar ben ik de 
kiezer heel dankbaar voor. Op het mo-
ment van schrijven weet ik nog niet of ik 
in andere plaatsen voldoende stemmen 
heb kunnen halen voor een voorkeurs-
zetel. 
Rondom de Toren ben ik heel dankbaar 
dat ik in het kader van de waterschaps-
verkiezingen een artikel heb  mogen 
schrijven over de zuiveringsheffing en  
de  watersysteemheffing. Helaas was 
ik te laat met het inzenden van mijn laat-
ste artikel over  Wetgeving.  
Uit de eerste analyse blijkt duidelijk dat 
er meer mensen in Terheijden en Wagen-
berg  op mij hebben gestemd dan bij de 
vorige verkiezingen. Met dank aan de re-

dactie van Rondom de Toren. Helaas heb 
ik niet kosteloos mijn artikelen in ’t Caril-
lon kunnen publiceren, waardoor ik wat 
stemmen uit Made heb gemist.    
Voor ONS WATER zijn de verkiezingen 
succesvol verlopen. Dank aan alle kiezers.
Domien van den Berg

OUD MAART NIEUWS (2)

Biljarten
In Terheijden en Wagenberg zijn er meer-
dere biljartverenigingen. Gezamenlijk 
spelen de clubs al tientallen jaren een 
competitie in de O.W.B.C., “Onderlinge 
Wagenbergse Biljart Competitie”. Het is 
dan ook al een oude cafésport. In de jaren 
30 van de vorige eeuw werd in de dorps-
cafés volop gebiljart. In de Harmoniezaal 
van  Vermeulen in de Brouwerijstraat was 
in die tijd de biljartclub K.O.E.K. thuis.
Meerdere malen haalde deze club de 
krant zoals in de Provinciale Noord-Bra-
bantse Courant van 28 maart 1930.

Nieuw bankgebouw
Op 1 maart 1962 werd de nieuwe Boe-
renleenbank, later de Rabobank, officieel 
geopend. Eerst werd het nieuwe gebouw 
ingezegend door pastoor Van Arendonk, 
waarna burgemeester Van Bonninghausen 
de openingsplechtigheid verrichtte. De 
kinderen mochten genieten van een pop-
penkastvoorstelling.
Tegelijk werd ook het 60-jarig bestaan 
van de Wagenbergse Boerenleenbank ge-

EN  TOEN GEBEURDE...
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vierd. Begonnen als een kleine bank voor de Wagenbergse land-
bouwers, vandaar de oude naam Boerenleenbank. Het kantoor 
was tot 1962 gevestigd bij de kassier aan huis.
Van 1962 tot 2007 was het bankgebouw opvallend aanwezig. In 
de voorgevel waren kunstzinnige reliëfs aangebracht, zoals een 
borstbeeldje van pater  Van den Elsen en een borstbeeldje van 
de heilige Gummarus. Dit imposante gebouw is in 1985 volle-
dig gemoderniseerd (zie: ‘Honderd jaar NCB Wagenberg 1898-
1998’ in Vlasselt-boekje 83 (1998). In 2007 viel hier het doek 
voor deze in 1901 op Wagenberg opgerichte bankinstelling en 
werd het pand gesloopt. 

De genoemde  Van den Elsen was als geestelijk adviseur ver-
bonden aan de NCB en heeft hier op 9 maart 1901 een lezing 
gehouden over het belang van een eigen bank voor de boeren. 
Er kwam toen een “boer en leenbank” op Wagenberg en later 
ook het  Van den Elsenplein.
Overstroomde Mark

Tijdens de eerste dagen van januari 1966 zijn luchtfoto’s boven 
Terheijden gemaakt van de overstroomde rivier. Niet alleen de 
ijsbaan stond onder water, maar ook het gebied ernaast langs de 
Markdijk en rondom de Schans. Ditzelfde is gebeurd in maart 
1981 en toen heb ik vanuit de molen een foto gemaakt van dit 
vrij zeldzame gebeuren. Op de achtergrond is nog de schoor-
steen te zien van de betonfabriek  Visker van Meel. Nu zijn daar 
het havenplein en de Markpoort.
Johan van der Made
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BINGO  VCW

Op vrijdag 29 maart organiseren wij 
weer een bingo in ons clubhuis aan de 
Kerkstraat 11 in  Wagenberg.
Kom je er samen met je ouders, broer/
zus, opa en oma weer een gezellige avond 
van maken? De avond is toegankelijk voor 
zowel leden als niet-leden. De opbrengst 
van de bingo is bestemd voor activiteiten 
van de Engelandcommissie. 
Tot 29 maart!

KICK OFF  ‘JAAR  VAN DE 
BOUW’ 
Traais Energie Collectief nodigt 
Terheijdenaren uit 

We tellen af naar 
de kick off van het 
‘Jaar van de bouw’ 

op vrijdagavond 29 maart. Om 20.00 
uur trappen we het jaar af waarin we 
starten met de bouw van onze eigen 
energievoorziening. Dit doen we met een 
spectaculair schouwspel in de Markstraat. 
We nodigen je graag uit om hierbij te zijn. 
Het wordt een bijzonder jaar! In april 
gaat de schop in de grond voor de aan-
leg van het warmtenet in het centrum. 
Als alles volgens plan verloopt blijft het 
daar niet bij: We hopen in 2019 ook 
windmolen de Noord en het zonne-
park aan de Bergen te zien verrijzen.  
Na de aftrap om 20.00 uur ben je wel-
kom in zaal De Abt voor een doorlo-
pend programma. De projecten van het 
Traais Energie Collectief staan deze 
avond in de schijnwerpers. Lukt het je 
niet om 20.00 uur aanwezig te zijn? Geen 
probleem! Het schouwspel in de Mark-
straat wordt tot 22.00 uur herhaald. In 
zaal De Abt kun je tot 22.30 uur terecht. 

Doorlopend programma:
Zonnepark de Bergen, de game: 
Bouw je eigen unieke zonnepark aan de 
Bergen in Terheijden. Hoe ziet jouw idea-
le zonnepark er uit? 
Traaise energie-experience: Stap in 
het mini panorama theater en maak een 
tijdreis naar 2025. Ervaar hoe mooi een 
duurzaam dorp kan zijn. Met Terheijdena-
ren in de hoofdrol.
VR-beleving: Voor mensen met lef! Be-
klim windmolen de Noord en bekijk Ter-
heijden vanaf een hoogte van 140 meter.
Traaise energietafel: Bouw je eigen 
energielandschap met de energietafel van 
het  Traais Energie Collectief.
Ontdek hoe je warmte uit de grond 
haalt: Met onze warmtebox zie je hoe 
we straks warmte uit de grond halen en 
met het Traais warmtenet huizen in Ter-
heijden verwarmen.
Hoe werkt het Traais warmtenet? 
Een verhelderende animatie.  
Onder het genot van een hapje, drankje 
en live muziek kun je terecht voor vragen, 
bijpraten en gewoon genieten! We schen-
ken deze avond het enige echte TEC bier-
tje, Flower Power TraaIPA. 

Ben je er bij?  Toegang is gratis! Aanmel-
den is fijn, niet verplicht. Ga naar onze 
website traaisenergiecollectief.nl en klik 
op agenda.

SPIRITUELE  WANDELING 
IN  TERHEIJDEN 

Heerlijk wandelen in de mooie natuur 
van Terheijden tijdens de Spirituele Wan-
deling op zondagochtend 31 maart in 
de Munnikenhof in Terheijden van 10.00 
tot 12.30 uur. Bij deze wandeling gaan we 
de MIR-methode toepassen en 2 medita-
ties. “Een mooie spirituele ervaring om 
dichter bij jezelf te komen.”
Aanmelden via email: info@anniefens.

nl of annie.shiva@gmail.
com of telefonisch: 06-
53776005. 
Bijdrage: € 12,- p.p. Ver-
trek vanaf Gastenver-
blijf de Munnickenheide, 
Munnikenhof 20 in Terheijden. Tijd: 10.00 
uur tot ongeveer 12.30 uur, inloop 9.45 
uur. Voor meer info kijk op www.annie-
fens.nl
Je bent van harte welkom!

WAGENBERG  MAAKT 
MUZIEK

Harmonie OVU 
organiseert op za-
terdag 6 april een 
open muziekavond 
voor iedereen in 

Wagenberg die muziek speelt. Er zal een 
jury aanwezig zijn die je op je muzikale 
vaardigheden zal beoordelen. Ben niet 
bang, het zal geen streng juryrapport zijn.
Naast dat u zelf op het podium mag staan, 
zullen ook Harmonie OVU, JOW! en het 
opstaporkest de muzikale vaardigheden 
laten horen. We gaan dan al richting het 
voorjaar dus het thema zal vrolijke muz-
iek zijn, om al in de voorjaarsstemming te 
komen. Na de muzikale avond zal Bas ook 
nog zorgen voor de nodige drankjes. 
Wilt u nu zelf ook mee doen aan de 
muziekavond? Dat kan! Geef u dan 
nu op via ovuwagenberg@gmail.com  

Geef hierbij aan met hoeveel personen u 
wilt optreden en wat u wilt doen.
Wij hebben er al zin in! Hopelijk u ook!
Wanneer: Zaterdag 6 april vanaf 19.00 
uur.  Voor wie: Iedereen die muziek maakt 
of graag naar muziek luistert. Waar: Bij 
Bas, Dorpsstraat 26, 4845 CE Wagenberg. 

HET  WITTE KERKJE IS 
GEGROEID! KOM KIJKEN!

Op zondag 7 april wordt de nieuwe 
aanbouw achter het Witte Kerkje (tuin-
zaal, terras, stilteruimte en berging) offi-
cieel geopend door de burgemeester van 

UITGAAN

 

VRIJDAG 
29 Maart 

BINGO
AANVANG: 20.00 UUR 
IN DE KANTINE VAN 

 VCW 
 

HOOFDPRIJS BINGO: 

Loungeset 
(EN VELE ANDERE MOOIE PRIJZEN) 
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de gemeente Drimmelen. Tevens houden 
wij onze traditionele “Vriendenmiddag”. 
Vrienden dragen jaarlijks een steentje bij.
We nodigen iedereen van harte uit om 
deze gezellige en culturele middag bij te wonen.

Het programma ziet er als volgt uit:
14.30 uur ontvangst bezoekers.
15.00 uur opening door de voorzitter van de Stichting Exploita-
tie Witte Kerkje Terheijden.
15.10 uur optreden Rinus Rasenberg uit Wagenberg.
15.40 uur officiële opening van de nieuwe aanbouw achter de 
kerk.
16.00 uur pauze met drankje en bezichtigen aanbouw.
16.30 uur optreden Rinus Rasenberg uit Wagenberg.
17.00 uur nazit en bezichtigen aanbouw.
Tijdens de pauze kunt u in- en uitlopen.
Met deze uitbreiding kan het 
Witte Kerkje zich nog beter 
profileren als buurtkerkje met 
vele sociale, culturele, muzika-
le en kerkelijk activiteiten. Zo 
is de tuinzaal met aangrenzend 
terras bijzonder geschikt voor 
een nazit na een concert, een 
huwelijksceremonie of een 
uitvaartdienst maar ook voor 
vergaderruimte, cursussen, 
workshops, presentaties, lessen 
etc. De ruimte kan gebruikt 
worden met of zonder tafels 
en stoelen en is voorzien van 



13Rondom de Toren 2019

airconditioning, vloerverwarming en een 
pantry.
De stilteruimte is geschikt voor opbaren, 
een moment van stilte of voor een ge-
sprek in alle rust en intimiteit.
Beide ruimtes en het terras met tuin zijn 
rustgevend, afgesloten van de hectiek van 
alledag met volledige privacy voor uw ei-
gen gezelschap.
Vraagt u vrijblijvend naar de gebruiksmo-
gelijkheden en tarieven op zondag 7 april 
of via info@wittekerkjeterheijden.nl of 
06-27021028.
We zouden het fijn vinden u te ontmoe-
ten op zondag 7 april a.s.

FOTO EXPOSITIE DINASA

Tijdens de beide paas-
dagen exposeert foto-
club DINASA. 
We tonen ons beste 
werk van het afgelopen 
jaar. Dit is samengevat 

in c.a. 120 foto’s.
De onderwerpen zijn dit keer zeer divers.
Iedereen is van harte welkom op zondag 
21 en maandag 22 april van 11.00 tot 
17.00 uur in café Bij Bas, Dorpsstraat 26, 
Wagenberg.

Foto: Etty van der Sanden

DORPSQUIZ  TERHEIJDEN/
WAGENBERG MOOIE 
OPWARMER  VOOR 
KONINGSDAG

Op vrijdagavond 26 
april is het weer zo 
ver! Ja u leest het goed, 
dit keer niet op een za-
terdagavond maar op 
vrijdagavond en wel de 
avond voor Konings-
dag. Dan wordt door 
Heemkundekring De 
Vlasselt en de Stichting 
Behoud Gummarus-
kerk Wagenberg we-

derom de dorpsquiz georganiseerd. 
Nou, dat is toch een geweldige opwarmer 
voor Koningsdag nietwaar en een mooi 
begin van een fantastisch weekend. Welk 

team valt weer de eeuwige roem ten deel 
en laat zich kronen tot winnaar 2019? 
Het ene jaar wordt de dorpsquiz gehou-
den in de Vlaamse schuur van de familie 
Bax in Terheijden en het andere jaar in 
de Gummaruskerk in Wagenberg. Dit 
jaar vormt de Gummarus weer het to-
neel van wat inmiddels is uitgegroeid tot 
een mooie jaarlijkse voorjaarstraditie: 
de dorpsquiz Terheijden/Wagenberg van 
Heemkundekring De Vlasselt. Gezellig sa-
men quizzen in een sfeer van ontspanning, 
ongedwongenheid, ontmoeten en ver-
broederen en steeds met een sportieve 
inslag door het wedstrijdelement op de 
achtergrond. Misschien deed u eerder al 
eens mee maar zo niet, dan moet u dat 
zeker eens overwegen. De dorpsquiz is 
namelijk al jaren een gezellig en zeer ge-
slaagd evenement waarbij verenigingen, 
families, clubs en vriendengroepen strij-
den om de eer en eeuwige roem die de 
winnaars ten deel valt. Wij nodigen u dan 
ook van harte uit deel te nemen aan deze 
sportieve (dorps)kennisstrijd maar ook 
om er samen weer een gezellige avond 
van te maken. U kunt meedoen met een 
groep van 4 of maximaal 5 personen maar 
wat let u om per vereniging of familie met 
meerdere teams deel te nemen? Hoe 
meer zielen hoe meer vreugd! Het wordt 
weer een mooie “strijd” met onze bu-
ren uit Traaie.  Aan ons in Wagenberg de 
taak er voor te zorgen dat de wisselbe-
ker weer in Wagenbergse handen komt. 
Schrijf dus allemaal in! Of het leeft? Nou 
en of. De datum was nog maar net be-
kend of het team van de Jonge Meiden (al-
tijd een serieuze kandidaat voor de over-
winning) meldde zich al aan. Wie volgt? 
Deelname aan de quiz is gratis en u wordt 
ontvangen met een kopje koffie of thee 
en iets lekkers.  Voor een gezellige ambi-
ance wordt gezorgd. In Wagenberg wordt 
nog geflyerd en krijgt men huis-aan-huis 
een deelnameformulier. Maar aanmelden 
kan vanzelfsprekend ook via de Heem-
kundekring (marietbaxlievens@hotmail.
com) of stuur een mail naar a.p.m.jans-
sens@hetnet.nl
Heemkundekring De 
Vlasselt en St. Behoud 
Gummaruskerk Wa-
genberg heten u graag 
van harte welkom op 
26 april in de Gum-
maruskerk. Aanvang 
quiz: 20.00 uur, deur 
open: 19.15 uur.

LIJST HARRY  BAKKER 
ACTIEF  TIJDENS  NLDOET

Vrijdag 15 maart  
We stonden klaar 
met een groep van 
Lijst Harry Bakker 
om te helpen bij 
NLdoet. Zoals eer-
dere jaren helpen 
wij altijd graag een 
mooie organisatie 
in onze gemeen-
te Drimmelen. Dit 
jaar gingen we aan 

de slag bij SOVAK. De binnentuin kon 
wel een opfrisbeurt gebruiken. Zo vulden 
we plantenbakken met nieuwe planten 
en bloemen, haalden we oude en kapotte 
spullen weg en er kwamen mooie scho-
ne frisse dingen aan de muur, we zetten 
een bank en tafel in de beits, we dron-
ken met de bewoners/begeleiders samen 
koffie etc. De bewoners kwamen om de 
beurt eens even 
kijken hoe hard er 
gewerkt werd en 
wie die mensen in 
het oranje nou wa-
ren…..
Het was een heel 
geslaagde ochtend 
en hopelijk kunnen 
de bewoners en 
begeleiding heer-
lijk genieten van de 
zon in hun mooie fris opgeknapte tuin!
Opschoondag 23 maart  
Daarna de landelijke Opschoondag. 
Daar hebben wij, zoals andere jaren, 
de Brandestraat weer schoongemaakt. 
Dit is een bekende snoeproute: kinde-
ren vanuit school halen bij de super-
markt iets lekkers. Vervolgens belandt 
het afval in de Brandestraat in het mi-
lieu. Jammer! Zou daar een afvalnet 
misschien een oplossing zijn? Wie heeft 
er een goed idee, we horen het graag! 
Groetjes, Femke Selders, 
Lijst Harry Bakker

POLITIEK

WWW.RONDOM-
DETOREN.NL
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FOTO  VAN DE MAAND

Dit is de foto van de maand van fotoclub Dinasa. 
De fotograaf is  Anneke van  Vugt.

START SEIZOEN SOVAKFOODTRUCK 

De lente is begonnen! Vanaf 31 maart 
11.00 uur staat de SOVAKfoodtruck 
weer op zijn standplaats aan de Kleine 
Schans bij de haven in Terheijden. Wat 
onze SOVAKfoodtruck zo bijzonder 

maakt, is de bediening. Ons team met daarin mensen met een 
verstandelijke beperking zorgt ervoor dat je je direct thuis voelt 
op ons terras. 
Maak je een wandeling of stap je met de fiets het Markpontje af? 
Strijk dan eens neer op ons gezellige terras voor een kop koffie 
met huisgemaakte taart.

In het seizoen (31 maart tot 31 oktober) zijn we open op 
woensdag, donderdag, vrijdag en iedere laatste zondag van de 
maand van 11.00 tot 16.00 uur.

AANVANG  28e SEIZOEN MARKPONTJE 

De winterstop is weer voorbij, we gaan weer beginnen. We kij-
ken uit naar een mooie zomer. De schippers van het  Terheijden-
se Markpontje zijn klaar voor een nieuw seizoen. De rooster-
uren voor de eerste weken zijn verdeeld.
Dit jaar verwelkomen we twee kandidaat schippers, die door 
een ervaren schipper zullen worden opgeleid. Daarna gaan ook 
zij vaardiensten invullen en is het team weer compleet. 

VAN  ALLES  WAT



15Rondom de Toren 2019

Zaterdag 30 maart 2019 is het dan 
weer zover. Ook dit seizoen vaart het 
pontje dagelijks tot 18.00 uur. De be-
gintijden op werkdagen verschillen per 
seizoendeel. Dit jaar kennen we eigenlijk 
geen voorseizoen, de tijden zijn nl. het-
zelfde als in het hoogseizoen. Tien minu-
ten voor het einde van de vaartijd is de 
laatste afvaart vanuit Terheijden, daarna 
staat de bel uit. Houdt u daar a.u.b. re-
kening mee.  Wanneer u aan de Bredase 
zijde belt, hoort u ook daar tijdens de 
dienst een zoemer.
Kortom geen zoemer, geen pont. 
We hebben dit jaar drie periodes:
Voorseizoen: van 30 maart tot en 
met 12 april 2019
Op werkdagen van 07.30 u - 08.30 u, laat-
ste afvaart om 08.20 u en van 11.00 u - 
18.00 u, laatste afvaart om 17.50 u.
Zaterdag en zon- en feestdagen van 11.00 
u - 18.00 u, laatste afvaart om 17.50 u.
Hoogseizoen: van 13 april tot en 
met 6 oktober 2019
Op werkdagen van 07.30 u - 08.30 u, laat-
ste afvaart om 08.20 u en van 11.00 u - 
18.00 u, laatste afvaart om 17.50 u.
Zaterdag en zon- en feestdagen van 11.00 
u - 18.00 u, laatste afvaart om 17.50 u.
Naseizoen: van 8 oktober tot en 
met 27 oktober 2019
Op werkdagen van 07.30 u - 08.30 u, laat-
ste afvaart om 08.20 u en van 15.00 u - 
18.00 u, laatste afvaart om 17.50 u.
Zaterdag en zon- en feestdagen van 11.00 
u - 18.00 u, laatste afvaart om 17.50 u.
U wordt, ruim voor de nieuwe periode 
aanbreekt, bij het Markpontje en op face-
book steeds geïnformeerd.
Tarieven
De tarieven zijn voor het seizoen 2019 
ongewijzigd:  Vanaf 5 jaar tot 12 jaar met 
of zonder fiets € 0,50.  Vanaf 12 jaar met 
of zonder fiets € 1,-. Scholieren: abonne-
ment geldig op werkdagen, per maand 
€ 7,50.  Woon/werkverkeer: abonnement 
geldig op werkdagen, per maand € 12,50.
Misschien ten overvloede:  We mogen 
alleen gewone en elektrisch aangedre-
ven fietsen en scootmobielen meenemen. 
Fietsen, aangedreven door motoren op 
vloeibare brandstof, zijn niet toegestaan. 

De schipper wacht op u (foto: Gerard van  Vugt)

Indien u extra informatie wil, bijvoor-
beeld over het overzetten van een groep 
buiten de reguliere tijden, dan kan dat bij 
de heer D. Recter, voorzitter, telefoon 
076 5933633,  email: recter@gmail.com,
de heer J. Hoondert, penningmeester, 
telefoon 076 5931686, email janhoon-
dert@gmail.com of de heer J. Franken, 
secretaris, telefoon 06 54690703, email 
j.j.franken@ziggo.nl
Namens alle schippers TOT ZIENS BIJ 
HET MARKPONTJE!

WERELDWINKELWEETJE

Deze boed-
dha komt uit 
de potten-
bakkerij van 
Hari Bol, een 

kunstzinnige pottenbakker uit Bhaktapur, 
Nepal.
De kennis van het pottenbakken werd 
van generatie op generatie doorgegeven.
Zijn inspiratie haalt hij uit de rijke religi-
euze en culturele tradities van Nepal.

Dat leidde ook tot nieuwe technieken zo-
als het glazuren van aardewerk, iets dat 
in Nepal van oorsprong niet voorkomt. 
Daarvoor moest hij zijn werkplaats mo-
derniseren en nieuwe ovens aanschaffen.
Op de foto de boeddha van het oosten, 
die staat voor ‘neutrale waarnemer’.

MPij

Wat is MPij?
MPij is een online-dien-
stenplatform voor 
vraag & aanbod in de 
buurt. 
* Vraag: zoek je gezel-
schap, iemand die met 
klusjes in of om huis helpt? MPij biedt een 
veilig online platform met vertrouwde 

aanbieders.
* Aanbod: doe mee en bied anderen een 
helpende hand; vrijwillig of tegen een net-
te vergoeding.
SWO is met sa-
menwerkingspart-
ner MPij een pilot 
gestart om te on-
derzoeken of er belangstelling is in onze 
gemeente om (vrijwilligers)werk te doen 
tegen een vergoeding.  SWO neemt daar-
in de rol van makelaar tussen aanbieder 
en vrager.
Na het maken van een afspraak krijg je 
chat contact en kun je eventueel een ken-
nismaking afspreken. Bijvoorbeeld of het 
handig is om te bespreken welke midde-
len die je voor de werkzaamheden nodig 
hebt aanwezig zijn.
Wat is het verschil tussen vrijwillige 
klussendienst en MPij?
MPij is nieuw in onze gemeente. Op dit 
moment is er een aanbod van klussen, 
tuinonderhoud, computerhulp en gezel-
schap. Voor mensen die niet in aanmer-
king komen voor een vrijwilliger, voor wie 
het inhuren van een commercieel bedrijf 
te duur of lastig is of voor mantelzorgers 
die al voldoende andere taken erbij heb-
ben. 
Een succesverhaal van Ton en Joke
Wie zijn zij?
Ton en Joke uit Terheijden hebben goede 
ervaringen met MPij. Zij wonen inmid-
dels 39 jaar in Brabant, waarvan 29 jaar 
in Terheijden. Ton houdt van (zoutwater)
aquariums en computeren, met dit laatste 
helpt hij graag anderen. Joke gaat graag 
naar buiten met de hond. 

Wat betekent MPij voor Ton en 
Joke?
Via via zijn Ton en Joke bij SWO Drim-
melen terecht gekomen. SWO helpt Ton 
en Joke op verschillende manieren: Joke 
maakt soms gebruik van ANWB Auto-
Maatje (een vervoersservice waarbij vrij-
willigers tegen een geringe onkostenver-
goeding minder mobiele plaatsgenoten 
vervoeren). Daarnaast komt Douwe via 
MPij de tuin onderhouden tegen een re-
delijke vergoeding. Ze zijn enorm blij en 
tevreden met de hulp van Douwe. Hij is 
inmiddels al 6 keer geweest. Onder ande-
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re voor het opruimen van de tuin, snoeien, onkruid verwijde-
ren, vegen en hij heeft zelfs een bloembak gemaakt. De tuin is 
enorm opgeknapt en wordt nu goed bijgehouden.  Wie wil dat 
nou niet?! Een nette, verzorgde en opgeruimde tuin!
Ton en Joke raden de inwoners van de gemeente Drimmelen 
MPij aan. Geholpen worden door iemand uit je eigen gemeen-
te en een ander helpen binnen je eigen gemeente is toch een 
mooie manier van samenwerken!
Daarom omschrijven Ton en Joke MPij ook met drie mooie 
woorden: dankbaar - uitkomst - sociale contacten.

RESTAURATIE  TOREN  ANTONIUS 
ABTKERK  VAN  START!

Stichting Behoud de Antonius Abt heeft 
genoeg geld ingezameld zodat zij met ge-
paste trots kan mededelen dat er in april 
gestart gaat worden met de restauratie 
van de toren van de Antonius Abtkerk. 
Nadat de binnenkant grondig is aangepakt 
met het plaatsen van de afscheidingswand, 
wordt er nu werk gemaakt van de bui-
tenkant. Tijdens de restauratie kan er ge-

woon gebruik gemaakt blijven worden van zaal ‘De Abt’. Ook de 
diensten van de kleine kerk blijven doorgang vinden. 
De voorbereiding van de restauratie start op 1 april met het 
plaatsen van de steigers door Bouwbedrijf Oome Raamsdonk. 
Drie werkweken hierna gaat de daadwerkelijke restauratie van 
start. De verwachting is dat de restauratie enkele maanden in 
beslag gaat nemen. 

Foto: Mirjam Schrauwen 
Voordat het benodigde geld bij elkaar gebracht was, is er door 
Stichting Antonius Abt veel werk verzet.  Zo zijn er ‘Vrienden 
van de Antonius Abt’ geworven, fondsen aangeschreven en zijn 
er evenementen in multifunctionele zaal ‘De Abt’ gehouden om 
het geld bij elkaar te krijgen. Zonder de steun van inwoners en 
verenigingen uit Terheijden en de gemeente was het nooit ge-
lukt, betoogt voorzitter van Stichting Behoud de Antonius Abt, 
Petra Kimmel: “Het is geweldig om te zien hoe inwoners en 
bedrijven van Terheijden bij elkaar zijn gekomen om zich in te 
zetten voor het voortbestaan van dit gebouw.  We zijn dan ook 
ontzettend blij dat we nu met de restauratie kunnen beginnen!”
Een groot aandeel van het ingezamelde geld is bijeengebracht 
door fondsen. Zo hebben Stichting Bouwcultuurfonds Zuid-Ne-
derland, het Prins Bernard Cultuurfonds, de Meindersma-Syben-
ga Stichting, het TBI Fonds, Stichting Dinamo Fonds, De Gravin 
van Bylandt Stichting, de Congregatie Broeders van Huijbergen 
en het Hendrik Mullerfonds geld bijgedragen. Daarnaast heeft 
de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een subsidie verleend. 
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Helemaal is de stichting er nog niet. Om de restauratie ook af 
te kunnen maken is er nog een laatste geldbedrag nodig. Hier-
voor organiseert de stichting binnenkort een veiling met ludieke 
items, kunstwerken van lokale kunstenaars, voorwerpen uit de 
kerk en producten die gedoneerd zijn door lokale ondernemers 
en bedrijven. Hierover volgt in een latere editie van dit blad 
meer! 
Voor meer informatie over het werk van Stichting Behoud de 
Antonius Abt of om ook ‘Vriend van de Antonius Abt’ te wor-
den, kunt u terecht op www.behouddeantoniusabt.nl

VAN HET  WMO-PLATFORM DRIMMELEN
Nieuws uit het overleg

Het Wmo-Platform Drimmelen advi-
seert het college van burgemeester 
en wethouders over het beleid rond 

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
Beleidsplan 3D
Met 3D worden de 3 domeinen bedoeld waarover dit beleids-
plan gaat: Jeugd, WMO en Participatie (Werk en inkomen). Het 
Platform heeft over het plan een advies uitgebracht aan burge-
meester en wethouders. In het bijzonder wordt geadviseerd om 
de plannen en verdere uitwerking samen met de inwoners van 
de gemeente te doen. Het plan wordt nu samen met het advies 
van het Platform doorgestuurd naar de gemeenteraad.    
Inclusie
Je komt deze term tegenwoordig heel vaak tegen. Met een in-
clusieve gemeente wordt bedoeld een gemeente waarin echt 
iedere inwoner meetelt en mee kan doen. Daarvoor is nog veel 
werk te doen. In onze gemeente wordt tegenwoordig al veel 
aandacht besteed aan toegankelijkheid van wegen, van gemeen-
telijke gebouwen en van clubs en organisaties. Dat is een goed 
begin, maar een inclusieve gemeente Drimmelen vraagt meer 
aandacht dan alleen toegankelijkheid voor inwoners met beper-
kingen. Dit jaar zal die bredere inclusie meer aandacht krijgen. 
Personeelszaken WMO
Omdat er nogal veel werk op de WMO-afdeling is, wordt ge-
zocht naar nieuwe medewerkers. Met meer medewerkers 
komt meer tijd beschikbaar voor cliënten. Bedoeling is zo 
een nog betere relatie met cliënten op te bouwen en ook 
de zogenaamde nazorg voldoende aandacht te kunnen geven.  
Geluksagenda

Onze gemeente heeft een wethouder van 
Geluk (de heer J.W. Stoop). De wethou-
der maakte daarvoor een rondgang door 
de gemeente. Doel was te horen wat er 
leeft bij onze inwoners. De 3 belangrijk-
ste onderwerpen die boven kwamen: 
- de aanpak van de eenzaamheid en de 
hulp aan kwetsbare groepen;
-  de burgerparticipatie (zie hierboven “in-
clusie”);

-  de informatievoorziening aan de inwoners. 
De onderwerpen worden verder uitgewerkt in mogelijke actie-
plannen.
Aandachtsvelden
De leden van het Platform bespreken erg veel verschillen-
de onderwerpen op gemeentelijk sociaal gebied. Het helpt 
als er per onderwerp minsten één lid is dat zich goed in dat 
onderwerp verdiept en de andere leden daarover bijpraat.  
Een aantal leden heeft onlangs afscheid genomen en nieuwe le-
den zijn toegetreden.  Tijd dus om de lijst met “aandachtsvel-
den” weer door te nemen, bij te werken en afspraken daar over 
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te maken. Bijvoorbeeld over, naast WMO, 
ook laaggeletterdheid, minimabeleid, 
jeugd, verslavingszorg, gezondheidszorg, 
toegankelijkheid, de inclusieve gemeente 
enz.
Vragen?
Vragen of opmerkingen over deze infor-
matie? Reageren kan naar het WMO-Plat-
form Drimmelen, per brief: p/a Middel-
meede 5, 4921 BZ Made of per e-mail: 
info@wmoplatformdrimmelen.nl Web-si-
te: www.wmoplatformdrimmelen.nl

OMROEP  DRIMMELEN 
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimme-
len zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actuali-
teiten van en voor Drimmelen en omge-
ving waarbij actuele onderwerpen in de 
schijnwerpers gezet worden. Hebt u een 
nieuwswaardige mededeling zonder com-
merciële doeleinden? Mail het ons naar 
publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
3-Bandentoernooi 2019

Ook in 2019 was er weer een 3-Banden-
toernooi in de Mayboom in Made. Dat 
was dit jaar alweer de 23e editie, met 176 
deelnemers uit Nederland en België. Wij 
waren aanwezig op de finaledag en lieten 
ons alles vertellen over dit toernooi, de 
verschillende klassen waarin wordt ge-
speeld  en de ingewikkelde puntentelling.  
Bijzondere hobby’s – manden vlechten

In onze serie bijzondere hobby’s ziet u in 
deze aflevering een mandenmaker. Daar-
voor gingen Joost Pieterman en came-
raman Kees van der Maden op bezoek 
bij Leo de Been. Hij vertelt enthousiast 
over deze bijzondere hobby en we zien 
hem ook aan het werk terwijl hij vertelt. 
Bijzonder is dat hij niet alleen manden 
vlecht, maar ook zijn eigen kweekveld 

heeft. Ook daarvan zijn prachtige actie-
beelden te zien. Een bijzondere hobby, 
maar ook een mooi oud ambacht!

Dorpsgericht werken
Iedere 2e helft van de maand kunt u kijken 
naar onze rubriek Dorpsgericht werken. 
Dorpsgericht werken gaat om het be-
vorderen van leefbaarheid, veiligheid en 
sociale betrokkenheid. Coördinator Lilian 
Lambrechts zal u in deze rubriek voor-
zien van informatie over actuele zaken die 
hiermee samen hangen. Dit keer vertelt 
zij over de Wandel Challenge, die ook in 
2019 weer in onze kernen wordt gehou-
den.

STUDENT  CINGEL COLLEGE 
MET   VADER  EN  NEEF IN 
FINALE
voor Lekkerste Brabantse 
Worstenbroodje

De finale van het 
Lekkerste Brabant-
se Worstenbroodje 
was op 25 maart 
op het Cingel College in Breda. In die 
finale stonden maar liefst drie Van Don-
gens uit Terheijden en Wagenberg. De 
jongste van de drie, Stijn van Dongen, 
is derdejaars student aan het Cingel Col-
lege en doet samen met zijn vader Jürgen 
van Dongen uit Terheijden en neef Lars 
van Dongen uit Wagenberg mee. Hij won 
de afgelopen jaren al twee keer bij de 
studenten en gaat nu voor de derde keer 
voor deze titel.  

Basis voor deze finalisten worstenbrood-
jesbakker? De opleiding Brood en Banket 
van het Cingel College in Breda. Ook de 
bakkersneef Lars en oom Léon hebben 
op het Cingel College gezeten. Stijn van 
Dongen lacht: “Maar het lekkerste wor-
stenbroodje bakken heb ik wel van mijn 
vader geleerd. Hij is ook hartstikke trots. 
Hij heeft zelf vijf keer de wedstrijd voor 
professionals gewonnen. Ik wil later graag 
de bakkerij van mijn ouders overnemen. 
Ik zit nu in mijn laatste jaar op het Cingel 
College.”
De professionele winnaar van het Lek-
kerste Brabantse Worstenbroodje krijgt 
woensdag 27 maart de wisseltrofee uit 
handen van Cora van Nieuwenhuizen, 
minister van Infrastructuur en Waterstaat 
op het Prinsentuin College in Breda. 
Vrijdag 29 maart is de strijd om het ‘Lek-
kerste Brabantse Worstenbroodje’ te 
zien op Omroep Brabant televisie.

WATERWETGEVING 
EENVOUDIGER

Helaas was het niet meer mogelijk om dit 
artikel voor de verkiezingen in Rondom 
de Toren te plaatsen.  Toch hebben de 
inwoners van de gemeente Drimmelen 
met 888 stemmen mij gesteund. Hiervoor 
mijn dank.   
In het kader van de waterschapsver-
kiezingen heb ik reeds een artikel mo-
gen schrijven over de zuiveringsheffing 
en de watersysteemheffing. Beide 
heffingen zijn noodzakelijk om de kos-
ten van het waterbeheer van waterschap 
Brabantse Delta uit te kunnen voeren. 
Daar ik positieve reacties vanuit  Ter-
heijden en Wagenberg kreeg wil ik u het 
artikel over de Waterwetgeving niet ont-
houden. Tenslotte heb ik 44 jaar in het 
waterbeheer gewerkt, ben begonnen met 
de Wet Verontreiniging Oppervlaktewa-
ter, daarna Waterwet en binnenkort Om-
gevingswet. Zelf heb ik 13 jaar aan de zij-
de van de HANDHAVER gewerkt en ben 
30 jaar bij Defensie GEHANDHAAFD 
door meerdere Waterschappen, Provin-
cies en Gemeenten. Nu ben ik gedurende 
8 maanden met vervroegd pensioen en 
word ik niet meer dagelijks geconfron-
teerd met de Wet en regelgeving op het 
watergebied. Nu merk ik dat het niet een-
voudig is om dit even op papier te zetten.
Het gebruik van water, vanuit het water-
systeem, is niet vrijblijvend. Daarom werd 
in 1970 de Wet Verontreiniging Opper-
vlaktewater van kracht. In eerste instantie 
was de wetgeving vooral gericht op het 
voorkomen van verontreiniging van het 
oppervlaktewater.  Toen ik zelf in 1973 
in de rivier de Donge een watermon-
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ster moest nemen, was het water zwart. Na een stage bij de 
Amercentrale, met als opdracht controle bedrijfswater, heb ik 
besloten bij het Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater 
(RIZA) te gaan werken. In 1982 ben ik bij het Hoogheemraad-
schap West Brabant gaan werken en werd de controle van de 
lozingen door de industrie mijn dagelijkse werk.  Toen heb ik 
ook ervaren dat, door de vele regels in de Wetgeving, het moei-
lijk was een overtreder aan te pakken. Gelukkig is het principe 
“de vervuiler betaalt” heden ten dage beter af te dwingen.
Mijn conclusie is dan ook dat de Waterwetgeving voor de bur-
ger niet eenvoudiger is geworden. Neem het grondwater. Tot 
2010 was de Grondwaterwet van toepassing. De Provincie was 
het bevoegde gezag, maar tot een goede handhaving kon de Pro-
vincie niet komen. Toen in 2014 de Waterwet van kracht werd, 
werd het beheer van het ondiepe grondwater overgedragen aan 
de  Waterschappen.  
Bij de aanpak van de droogte of vernatting is het van belang om 
te weten over welk  type grondwater men het eigenlijk heeft. 
Er zijn verschillende types grondwater, die ik onderstaand heb 
getracht schematisch weer te geven. 

In grote lijnen komt het er op neer dat voor het ondiepe grond-
water de Omgevingswet van toepassing is en het Waterschap 
is de Handhaver.  Voor het  diepere grondwater is toch nog de 
Grondwaterwet, met Provincie als Handhaver, van toepassing. 
Voor het hele diepe grondwater is de Mijnbouwwet van toepas-
sing, waar het Ministerie van LNV de Handhaver is.  
In 2020 wordt de Omgevingswet van kracht en dat zal ook 
voor het Waterschap grote gevolgen hebben. Hoe e.e.a. op pa-
pier wordt geregeld is aan de bestuurders, maar voor een goed 
grondwater- en oppervlaktewaterbeheer zal men toch naar bui-
ten in het veld moeten.  
WATER blijft dynamisch en zal ons altijd blijven verrassen. Wan-
neer men weer een wagentje van waterschap Brabantse Delta 
ziet rijden, denk dan aan deze mensen die zorgdragen voor onze 
veiligheid en gezondheid.  
Dank voor uw aandacht, want ONS WATER is het waard.
Domien van den Berg

KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 31 maart 2019 - 10.00 uur: ds. G.A. van de Weerd 
uit Geertruidenberg. Diaconiecollecte: KIA – project 40dagen-
tijd. Locatie: het Witte Kerkje.
Zondag 7 april 2019 - 10.00 uur: ds. E. Fockens. Gezamenlij-
ke dienst met de Protestantse Gemeente Lage Zwaluwe. Diaco-
niecollecte: KIA – project 40dagentijd. Locatie: het Witte Kerkje.

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

Diensten door de week en in het 
weekend
Zaterdag 30 maart, 19.00 uur: 
Woord- en Communieviering. Voorgan-
ger Mevr. F. van Mook - Cantor Dhr. H. 
Vergouwen.
Maandag 1 april, 10.30 uur:  Woord- 
en Communieviering in Verzorgingshuis 
Antonius Abt.  Voorganger Dhr. K. Karre-
mans.
Zaterdag 6 april, 19.00 uur: Woord- 
en Communieviering met extra collecte 
t.b.v. de Vastenactie. Voorganger Dhr. A. 
Braat -   Cantor Dhr. H. Vergouwen.
Maandag 8 april, 10.30 uur: Woord- 
en Communieviering in Verzorgingshuis 
Antonius Abt. Voorganger Mevr. G. v.d. 
Korput.
Lid parochiebestuur, iets voor jou? 
We zoeken iemand, een vrouw of een 
man, die belangstelling heeft om lid te 
worden van het bestuur van de Vijf Hei-
ligen Parochie. Het bestuur bestaat uit 
zeven mensen: Vincent Schoenmakers, 
José Mureau, Lianne de Wijs, Ad van Al-
phen, Anton Weterings, Kees Kwaaitaal, 
Pierre Gruca. Ook Jolanda van Bragt, de 

teamassistente, neemt aan de vergade-
ringen deel.  Zo zijn bijna alle geloofsge-
meenschappen (Terheijden, Wagenberg, 
Made en Hooge-Zwaluwe) in het bestuur 
vertegenwoordigd. Daar streven we ook 
naar.   
Het bestuur functioneert goed en prettig. 
Elke maand, meestal ’s woensdags, wordt 
er ’s middags in Made vergaderd. De eigen 
taak van het parochiebestuur is tweeledig: 
* beheer van de kerkelijke goederen en 
de zakelijke voorwaarden scheppen voor 
het pastoraat in de parochie * en het pas-
toraal team adviseren in pastorale zaken. 
En dan passeert er veel: de zorg voor 
de drie kerken, nu en in de toekomst, de 
secretariaten, jaarrekening en begroting, 
kerkbalans elk jaar, werkgeverschap, vrij-
willigersbeleid, enz. 
Een bestuurslid wordt benoemd voor 
vier jaar, welke termijn éénmaal kan ver-
lengd worden. De termijn van Anton We-
terings zit er binnenkort op, dus zoeken 
wij een opvolg(st)er. 
Is het iets voor jou?  Wil je er over den-
ken? Wil je erover spreken? Dat laatste 
kan bij elk bovengenoemd bestuurslid.  Je 
kunt ook een briefje doen in de brieven-
bus van de secretariaten in Made,  Wa-
genberg of  Terheijden, - met de tekst: 
Aan het parochiebestuur, ik wil me wel 
oriënteren op het lidmaatschap van het 

parochiebestuur. Dan nemen wij contact 
op. Email kan ook: info@naardekerk.nl 
We kijken naar je uit.
De leden van het bovengenoemd paro-
chiebestuur.
Berichten vanuit de Vormselwerk-
groep
Vrijdagavond 25 ja-
nuari 2019 hebben 
10 kinderen uit de 
Parochie Heilige 
Maria Magdalena 
en 6 kinderen uit 
de Vijf Heiligen Pa-
rochie in de kerk 
OLV ten Heme-
lopneming in Prin-
senbeek het sacrament van het Vormsel 
ontvangen tijdens een inspirerende vie-
ring. De Vormelingen waren: Lucas van 
Dort, Thijmen Hendrickx, Lotte Jansen, 
Finn Koeken, Britt Noordermeer, Sara 
Noordermeer,  Yasmijn Rammeloo, Ren-
zo Schmerda, Elijah Tweeboom,  Josse Ve-
hmeijer, Jenny Damen, Brighid Lemmens, 
Lotte Lemmens, Lars van de Luijtgaarden, 
Jasper van Oosterhout en Jeroen van 
Oosterhout.
De viering werd voorgegaan door Mgr. 
Dr. J. Liesen, bisschop van Breda en Pas-
toraal Werker Han Geppaart en muzikaal 
omlijst door Jongerenkoor Princenhage.

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

Lente!
5 april: proef de nieuwe kaart!

Op vrijdag 5 april bieden we u de mogelijkheid om  uitge-
breid te genieten en kennis te maken met de nieuwe menu-
kaart! Tijdens deze avond serveren we kleine versies van 
de gerechten van de kaart. We serveren deze avond acht 
verschillende gerechtjes!

€ 49,50 per persoon, aanvang 19.00 uur

22 april: Paasbrunch

Op zondagmiddag tijdens Pasen kunt u weer genieten van 
de heerlijke paasbrunch! Uiteraard wordt er weer allerlei 
lekkers geserveerd!

€ 22,50 per persoon, reserveren tussen 12.30 en 13.30 uur.
Op paaszondag is er geen diner.
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Belangrijk onderdeel van de voorbereiding is de keuze van een 
goed doel door de vormelingen. Voor dit goede doel worden 
door de kinderen acties bedacht om geld in te 
zamelen. Dit jaar werd als goede doel gekozen 
PrentenboekPlus. 
PrentenboekenPlus heeft als doel om voor kin-
deren met een visuele of een communicatieve 
beperking prentenboeken te ontwikkelen. Ze 
passen hiervoor bestaande prentenboeken 
aan door gebruik te maken van braille en tactiele (voelbare) 
illustraties. 
Tijdens de terugkombijeenkomst op 13 maart werd de cheque 
met het bedrag dat door de acties van de vormelingen werd in-
gezameld, tezamen met het geld dat tijdens de collectes rond de 
kerst werd opgehaald, uitgereikt aan Colette Pelt, oprichtster en 
directeur van PrentenboekPlus. In totaal het fantastische bedrag 
van € 3.539,93. Heel goed gedaan!

JOHN  VAN OOSTERHOUT STOPT  ALS 
WETHOUDER

Wethouder John van Oos-
terhout (VVD) werd in 2018 
getroffen door een ernstige 
ziekte. Na behandeling hier-
van kreeg hij positief bericht 
maar hij blijft nog geruime tijd 
onder controle van een arts. 
Deze onzekere periode heeft 
hem doen beseffen wat echt 
belangrijk is in zijn leven. John 
van Oosterhout heeft daarom 
in een vooraankondiging aan 
het college van burgemeester 
en wethouders aangegeven dat 
hij heeft besloten om niet terug 
te keren als wethouder. 
John van Oosterhout zegt hierover: “Er gaat een knop om in je 
hoofd die alles wat belangrijk is, onbelangrijk maakt en bijzaken 
worden zomaar ineens hoofdzaken. Maar bij mij is het glas nooit 
halfleeg maar altijd halfvol. Waar een deur dichtgaat, gaat een 
raam weer open. En vanuit dat raam kijk ik alweer naar de toe-
komst en de plannen die ik daarvoor heb.” 
John gaat zijn kennis van en passie voor varen, de Biesbosch, 
natuur,  zorg, cultureel erfgoed en zijn ondernemerschap op een 
andere manier inzetten. Met een nog op te richten stichting wil 
hij onder andere vaartochten gaan organiseren om zoveel mo-
gelijk mensen op een educatieve manier kennis te laten maken 
met de Biesbosch. Tevens wil hij aan deze stichting een goed 
doel verbinden. Namelijk om mensen met een beperking, dit in 
de ruimste zin des woords, ook in de mogelijkheid te stellen om 
onze prachtige Biesbosch te kunnen beleven. Op deze manier 
wil hij zich voor de gemeenschap in blijven zetten. 
De gemeenteraad gaat over de benoeming en ontslag van een 
wethouder. Wethouder John van Oosterhout zal daarom zijn 
ontslag aanbieden aan de gemeenteraad. Naar verwachting zal 
de gemeenteraad, aan het eind van de lopende ziekteverlofperi-
ode, daarover op 27 juni aanstaande een besluit nemen. 
De VVD afdeling Drimmelen is op de hoogte van het voorge-
nomen ontslag van wethouder John van Oosterhout. Zij zal 
voorstellen in de vacature te voorzien door de kandidatuur van 

GEMEENTE
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mevrouw Lieke 
Schuitmaker.
Over haar kandi-
datuur zal de ge-
meenteraad naar 
verwachting ook 
in de raadsverga-
dering van 27 juni 

aanstaande een besluit nemen.

GEMEENTENIEUWS

BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergun-
ningen
Terheijden, Bergen 12 (4844 EN) (W-
2019-0133): Het kappen van een boom.
Terheijden, Schansstraat (4844 AR) 
(W-2019-0130): Het kappen van bomen 
tbv inbreidingsplan ‘De Weelde’.
Wagenberg, Dorpsstraat 15 (4845 CC) 
(W-2019-0132): Het legaliseren van een 
reeds geplaatste schutting.
Terheijden, Baroniestraat 13 (4844 CX) 
(W-2019-0138): Herbouwen schuur.
Terheijden, Oranjeplein 5 (4844 CV) (W-
2019-0139): Het kappen van bomen.
Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Terheijden, Dorpsplein 1 (4844 CM) (W-
2019-0068): Het plaatsen van tuinhuis.
Terheijden, Hoofdstraat 95 (4844 CC) 
(W-2019-0051): Plaatsen van  woonunit.
Wagenberg, Brouwerijstraat 15 (4845 
CL) (W-2019-0010): Het verbouwen van 
de woning. 
Terheijden, Bredaseweg 20 (4844 CL) 
(W-2019-0023): Aanleggen/veranderen 
van uitrit en het verplaatsen van boom.
Wagenberg, Hoevenseweg 5 (4845 PC) 
(W-2019-0070): Kappen van rij bomen.
Wagenberg, Kerkstraat 15B (4845 EC) 
(W-2019-0004): Plaatsen tijdelijke woon-
unit.
Verlengingsbesluit 
Wagenberg, Scheerbiesstraat 3B (4845 
PL) (W-2019-0022): Het uitbreiden van 
de bedrijfsbebouwing.
Het besluit is nog NIET verleend. Het 
college heeft besloten om in het kader 
van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voor die genoemde aanvragen 
om omgevingsvergunning de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van (maxi-
maal) 6 weken. U kunt als derde-belang-
hebbende geen bezwaar maken tegen de 
verlengingsbesluiten. Dat kan pas nadat er 
op de aanvragen is beslist.
Vastgesteld bestemmingsplan Kerk-
straat ong. Wagenberg
Burgemeester en wethouders van Drim-
melen maken gelet op artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat de 
gemeenteraad in zijn vergadering van 28 

februari 2019 het bestemmingsplan Kerk-
straat ong. Wagenberg heeft vastgesteld. 
Het bestemmingsplan maakt het moge-
lijk om ten zuiden van Kerkstraat 58 in 
Wagenberg een woongebouw met vier 
wooneenheden te realiseren. 
Het vaststellingsbesluit en het vastgestel-
de bestemmingsplan liggen tot en met 
donderdag 25 april 2019 tijdens de ope-
ningstijden ter inzage bij de servicebalie 
van  het gemeentehuis, Park 1 in Made. 
Het vastgestelde bestemmingsplan is ook 
digitaal in te zien op www.ruimtelijke-
plannen.nl (IMRO-code: NL.IMRO.1719.
3bp19kerkstraatong-vg01).
Belanghebbenden die kunnen aantonen 
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest om een zienswijze over het ont-
werpbestemmingsplan kenbaar te maken, 
kunnen beroep instellen. Het beroep 
kan worden ingesteld bij de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019 EA in ‘s-Gravenhage.
Het besluit treedt in werking daags na de 
termijn van terinzagelegging. Als een be-
roepschrift is ingediend, bestaat tevens de 
mogelijkheid om binnen de termijn van 
terinzagelegging een voorlopige voorzie-
ning aan te vragen bij de Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Een verzoek om voorlo-
pige voorziening schorst de inwerkingtre-
ding van het besluit totdat op het verzoek 
is beslist.
Gewijzigd vastgesteld bestem-
mingsplan “Hoevenseweg 12a” 
Burgemeester en wethouders van Drim-
melen maken bekend dat de gemeente-
raad op 31 januari 2019 het bestemmings-
plan “Hoevenseweg 12a, Wagenberg“ ge-
wijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde 
bestemmingsplan ligt met ingang van vrij-
dag 22 maart 2019 ter inzage.
Het plan voorziet in een ruimte - voor -
ruimtewoning in de voorzijde van het be-
drijfsgebouw aan de Hoevenseweg 12a in 
Wagenberg. De achterzijde van het be-
drijfsgebouw wordt bestemd voor opslag.
Ten opzichte van het ontwerp zijn wijzi-
gingen doorgevoerd naar aanleiding van 
zienswijzen van de provincie Noord-Bra-
bant. Aan het bestemmingsplan is een be-
plantingsplan toegevoegd. Daarnaast zijn 
regels opgenomen voor de aanleg en in-
standhouding van het beplantingsplan. Pa-
ragraaf 3.2 van de toelichting is aangepast 
op het onderdeel “ruimte-voor-ruimte”.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt tot 
en met donderdag 2 mei 2019 ter inzage 
in het gemeentehuis, Park 1 in Made. Het 
bestemmingsplan is ook te raadplegen 
via www.ruimtelijkeplannen.nl met het 
identificatienummer NL.IMRO.1719.0bp-
18hoevensew12a-vg01.

Tegen het besluit kan door een belang-
hebbende schriftelijk beroep worden 
ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. 
U kunt beroep instellen als:
1. u naar aanleiding van het ontwerpbe-
stemmingsplan tijdig een zienswijze bij de 
gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
2. u kunt aantonen dat u redelijkerwijs 
niet in staat bent geweest om een ziens-
wijze naar aanleiding van het ontwerpbe-
stemmingsplan bij de gemeenteraad naar 
voren te brengen;
3. u bezwaar heeft tegen de wijzigingen 
die zijn aangebracht ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan. 
Als een beroepschrift is ingediend bestaat 
tevens de mogelijkheid om bij de Voorzit-
ter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State een verzoek om 
voorlopige voorziening in te dienen.
Voor meer informatie over het vastge-
stelde bestemmingsplan kunt u contact 
opnemen met de heer P. Kieboom, telefo-
nisch te bereiken onder telefoonnummer 
140162.
Gewijzigd vastgesteld bestem-
mingsplan “Gruytpark, deelgebie-
den Ravensnest en Botzegge” 
Burgemeester en wethouders van Drim-
melen maken bekend dat de gemeente-
raad op 31 januari 2019 het bestemmings-
plan “Gruytpark, deelgebieden Raven-
snest en Botzegge“ gewijzigd heeft vast-
gesteld. Het plan bevat twee plangebieden 
in Terheijden. Het deelgebied Ravensnest 
betreft de realisatie van de nieuwbouw 
van drie woonzorgcomplexen aan de 
oostzijde van het Ravensnest voor circa 
40 bewoners. In het deelgebied Botzegge 
wordt de bouw van 16 reguliere wonin-
gen mogelijk gemaakt.
Ten opzichte van het ontwerp zijn wij-
zigingen doorgevoerd. Er is flexibiliteit 
aangebracht in het aantal woningen per 
bouwvlak voor de locatie Botzegge. Het 
totaal aantal woningen is gelijk gebleven. 
Voor het onderdeel archeologie zijn de 
toelichting en de regels aangepast.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt tot 
en met donderdag 2 mei 2019 ter inzage 
in de hal van het gemeentehuis, Park 1 
in Made. Het bestemmingsplan is ook te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.
nl met het identificatienummer NL.IM-
RO.1719.2bp16ravensnbotzg-vg01.
Tegen het besluit kan door een belang-
hebbende schriftelijk beroep worden in-
gesteld zoals hierboven beschreven.
Ingekomen meldingen (activiteiten-
besluit):
Terheijden, Moerdijkseweg 17A (4844 
PC) (W-2019-0140): Het veranderen van 
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een inrichting. 
Beleidsregels vergunningverlening standplaatsen
Het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen 
heeft op 12 maart 2019 de “Beleidsregels standplaatsvergunnin-
gen gemeente Drimmelen 2019” vastgesteld. Dit beleid is op 
21 maart 2019 in werking getreden. De nieuwe beleidsregels 
sluiten beter aan bij de huidige praktijk van de vergunningver-
lening en bieden meer duidelijkheid aan standplaatshouders. De 
nieuwe beleidsregels liggen voor iedereen ter inzage in de hal 
van het gemeentehuis (Park 1 in Made). 
DORPSGERICHT  WERKEN

Dorpsgericht werken gaat om het 
bevorderen van leefbaarheid, vei-
ligheid 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 Lam-
brechts via 140162 of llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar 
ook volgen via twitter: @LilianDrimmelen.  
Visie Dorpsgericht werken
De vernieuwde visie Dorpsgericht werken is onlangs vastge-
steld door de raad. Deze visie is in de vorm van een afbeelding 
gemaakt en is samen met de toelichting te vinden op www.wij-
zijndrimmelen.nl > Samen maken wij Drimmelen > Dorpsge-
richt werken > Visie Dorpsgericht werken.
Om de visie voor een nog grotere groep mensen op een leuke 
en prettige manier ‘leesbaar’ te maken is er ook een animatie-
film van de visie gemaakt. Op dinsdagavond 19 maart 2019 is 
deze animatiefilm gepresenteerd. Met deze animatie hopen we 
ook mensen die moeite hebben met lezen te bereiken. Deze 
film is binnenkort ook te vinden op www.wijzijndrimmelen.nl.

GELUKSAGENDA

Op woensdag 20 maart om 19.30 uur was het zover: wethouder 
‘Geluk’ Jan-Willem Stoop presenteerde de geluksagenda van de 
gemeente Drimmelen. Dit deed hij in het gemeentehuis. Zo’n 
30 mensen waren aanwezig. De drie hoofdthema’s op de agenda 
zijn: ‘het aanpakken van eenzaamheid en het ondersteunen van 
kwetsbare groepen’, ‘burgerparticipatie’ en ‘communicatie en in-
formatievoorziening’. 
Wat staat er op de geluksagenda?
Bij elk thema op de geluksagenda staat een aantal acties. Hier-
mee wil de gemeente in deze coalitieperiode aan de slag. Door 
het uitvoeren hiervan draagt de gemeente bij aan de geluksbele-
ving van inwoners, als het gaat om gemeentetaken.
- Aanpakken van eenzaamheid en ondersteuning kwets-
bare groepen
Op het gebied van eenzaamheid wil de gemeente in samenwer-

king met welzijnsorganisaties meer inzicht krijgen in kwetsbare 
doelgroepen. Ook is het belangrijk om alle inwoners bewust te 
maken van het belang van sociaal contact, met name voor men-
sen die dat een beetje extra kunnen gebruiken. En een belangrijk 
actiepunt is aandacht geven aan bestaande initiatieven die bijdra-
gen aan sociaal contact, zoals ‘Automaatje’. 
- Burgerparticipatie
De gemeente werkt hard aan het uitvoeren van burgerparti-
cipatie en het betrekken van inwoners bij projecten. De  Visie 
Dorpsgericht werken speelt hier een belangrijke en onmisbare 
rol in. Vanuit die visie wil de gemeente de komende jaren men-
sen nog meer en eerder betrekken in trajecten en bij projec-
ten. Ook het makkelijker maken van contact met de gemeente 
is een actiepunt bij dit thema. Zo wil de gemeente vaker naar 
inwoners toe en met hen praten over zaken die spelen. Bijvoor-
beeld met een mobiele ontmoetingsplek, rondetafelgesprekken 
en dorpsbijeenkomsten en -ontbijten. 
- Communicatie- en informatievoorziening
De gemeente wil de website drimmelen.nl zo gebruiksvriende-
lijk mogelijk maken voor inwoners en bekijkt hoe dit kan. Ook 
bij dit thema is makkelijk contact met de gemeente een actie-
punt. En in het voorjaar van 2019 lanceert de gemeente een 
nieuwe meldingsapp. Deze maakt het doorgeven van meldingen 
én het geven van reacties hierop makkelijker.
Hoe is de geluksagenda gemaakt?
In januari en februari van 2019 toerde wethouder ‘Geluk’ 
Jan-Willem Stoop samen met verschillende gemeentemedewer-
kers door de gemeente tijdens ‘Rondje Geluk’. Dat gebeurde 
met een speciale geluksbus. De geluksbus deed elk dorp een 
keer aan. Hiermee wilde de gemeente het gesprek over ‘Ge-
luk in de gemeente Drimmelen’ aanzwengelen. En zo ideeën 
ophalen voor de geluksagenda. Met het resultaat van ‘Rondje 
Geluk’ en het vooronderzoek dat de gemeente deed met Eras-
mus Happiness Economics Research Organisation (EHERO), is 
de geluksagenda gemaakt. EHERO is een onderzoeksinstituut 
verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Waar kan ik de geluksagenda bekijken?
De geluksagenda is in te zien op drimmelen.nl/geluk-drimmelen. 
Hier is ook alle andere informatie over het project ‘Geluk’ te le-
zen, waaronder informatie over het vervolg van de genomineer-
de geluksplekken. Op deze pagina houdt de gemeente inwoners 
ook op de hoogte over de uitvoering van de geluksagenda. Op 
9 mei wordt de geluksagenda aan de gemeenteraad gepresen-
teerd.
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LEZING  WATERADERS & ELEKTROSMOG

Gastspreker  Yvonne van Oos-
terhout houdt tijdens de Spiritu-
ele Avond in ’t Trefpunt in Made 
(Raadhuisplein 1A) op woensdag 
3 april 2019 een lezing over de 
invloed die wateraders kunnen 
hebben op uw gezondheid en wat 
u eraan kunt doen om beter in uw 
energie te blijven. Elektromagneti-
sche straling is niet zichtbaar maar 

je kunt het wel ervaren. Deze straling beïnvloedt uw gezondheid 
op een negatieve manier. Klachten zoals hoofdpijn, depressiviteit, 
rugpijn, slapeloosheid en eczeem zijn dan ook vaak het gevolg.
Wilt u meer weten, dan bent u van harte welkom op deze 
avond. De Spirituele Avonden met een Thema zijn laagdrempeli-
ge informatieve bijeenkomsten over Spiritualiteit, Bewustzijn en 
Healing (Spiritueel Café Drimmelen). Een informeel gebeuren 
waar je interesses kunt delen met gelijkge-
stemden en waar ook ruimte is voor spon-
tane gesprekken bij de gezellige nazit. 
U bent van harte welkom!
Tijd:  20.00u. tot 22.00 u., inloop 19.30 u 
(pauze +/- 21.00u.) Entree: € 5,-  (a.u.b. ge-
past betalen, bij voorbaat dank)
Voor meer informatie of vragen kunt u te-
lefonisch contact opnemen met Annie Fens 
(076 8871933,  06 53776005) of per e-mail 
(info@anniefens.nl). 

Kijk ook eens op www.anniefens.nl
Het zijn openbare avonden en u heeft altijd uw eigen verant-
woordelijkheid of u iets of niets doet met wat er verteld en 
uitgewisseld wordt op deze avonden.

EUROPA? VERTEL MIJ  WAT!
Breda brengt het samen

Stichting Grote Kerk Breda presen-
teert woensdag 10 april 2019 van 
20.00 uur tot 22.15 uur een Euro-
pa-avond met lezingen, interviews, 
discussie, muziek en nazit onder het 

motto Europa? 
Vertel mij wat! 
Breda brengt het samen.
Wordt de Europese samenwerking echt een 
succes? Wat merken we er dan van in het 
dagelijks leven? Wat zou anders moeten of 

kunnen? Zijn de bedrijven in onze regio er echt op vooruit ge-
gaan? Hoe kan het toch dat veel Engelsen hunkeren naar een 
toekomst buiten de EU?
In samenwerking met de Europese Commissie wordt een the-
ma-avond georganiseerd waarin drie bijzondere gasten hun me-
ning geven en met de aanwezigen in gesprek gaan. 
Paul Depla, burgemeester van Breda, opent 
de avond en zal kort toelichten waarom Eu-
ropa voor West-Brabant en Breda zo belang-
rijk is. Hierna is het woord aan drie gerenom-
meerde sprekers. 
Hoofdgast is eurocommissaris Frans Tim-
mermans, eerste vicevoorzitter van de Eu-

IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

Foto’s van Gerard van Vugt, Janine Klappert, Tonny van Geel, Miranda Masseurs en Jack Moerenhout
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ropese Commissie en pleitbezorger voor 
‘een sterk Europa dat werkt voor alle 
burgers’. 

Suse van Kleef woont 
en werkt in Londen als 
journalist en correspon-
dent voor de NOS en de 
Persgroep. Zij zal ingaan 
op de politieke ontwik-
kelingen en stilstaan bij 
‘de sentimenten van de 

inwoners voor of tegen de Brexit en hun 
zorgen voor de toekomst’.
Daarnaast vertelt Sebastiaan Scholte 
(foto: Stefan Heijden-
daal) over zijn erva-
ringen als onderne-
mer. Hij is CEO van 
Jan de Rijk Logistics 
te Roosendaal, een 
internationale trans-
port- en logistieke 
dienstverlener.  Het
bedrijf beschikt over een vloot van meer 
dan 1000 voertuigen en werkt met ruim 
1300 medewerkers vanuit 27 vestigingen 
in 13 landen.
Voor en na de pauze gaan de drie spre-
kers, onder leiding van Yolanda Sjoukes, 
chef Baronie van BN DeStem, in gesprek 
met het publiek, waaronder studenten uit 
het HBO. 
Harpiste Roelina Schouten verleent mu-
zikale medewerking aan de Europa-avond.
Aanmelding voor deze gratis toegankelij-
ke avond is verplicht, via de website van 
de Grote Kerk: www.grotekerkbreda.nl 
Vanwege de grote belangstelling, wordt 
aangeraden snel aan te melden. 

NIEUWS  FIETSGILDE

Ons nieuwe jaar-
programma is 
klaar. 
We starten het 
seizoen met een 

verrassingstocht. Het seizoen loopt dit 
jaar door tot eind november en u treft 
naast een aantal oude bekende ook een 
groot aantal geheel nieuwe of vernieuwde 
routes aan.  Een greep uit wat nieuw is:
- De vennenroute is uitgebreid tot een 
prachtige dagtocht.
- De Kwekerijroute is terug van wegge-
weest met bezoeken aan 2 nieuwe bedrij-
ven.
- Aan het eind van het seizoen zal er uit-
gebreid worden stilgestaan bij het feit dat 
we 75 jaar geleden door de Polen zijn 
bevrijd.
Geheel nieuwe routes zijn: de Molenrou-
te, de Waterbeheerroute, de Tour de Ba-
ronie naar de Dintelse Gorzen, de Dijken 

en Welenroute, de route met als thema 
de 80-jarige oorlog, en een route met de 
titel Langs de grens van Holland, plus een 
route kriskras door Meerle en Ulicoten.
Het gehele programma en een korte toe-
lichting bij iedere route vindt u op onze 
website www.gildebaronie.nl/fietsgidsen/
jaarprogramma/
Bij extreme weersomstandigheden kan 
het gebeuren dat een tocht niet doorgaat.
Wij zullen zo veel mogelijk proberen u 
hiervan per mail een dag tevoren of de 
dag zelf op de hoogte te houden. Daar-
voor moet u wel op onze nieuwsbrief ge-
abonneerd zijn.  Als u dat nog niet gedaan 
heeft, meldt u dan aan voor onze nieuws-
brief door een mail met uw naam te stu-
ren aan fietsgildebaronie@ziggo.nl onder 
vermelding van nieuwsbrief.
Hou dus uw mailbox in de gaten!

SAMENWERKINGSOVER-
EENKOMST NLDELTA

Op 14 maart 
ondertekenden 

provincies Zuid-Holland,  Noord-Brabant, 
gemeente Dordrecht, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en Wereld Natuur 
Fonds een samenwerkingsovereenkomst 
NLDelta. De zes partners zetten daar-
mee een volgende, belangrijke stap in de 
ontwikkeling van de delta Biesbosch-Ha-
ringvliet.  

Met deze overeenkomst hebben de zes 
ondertekenaars de wens uitgesproken 
om de NLDelta-samenwerking te conti-
nueren. Zij hebben menskracht en mid-
delen toe gezegd om het programma de 
komende jaren voort te zetten. De sa-
menwerking richt zich op het bereiken 
van de NLDelta-ambities en daarmee het 
maken van een start met regionale, stra-
tegische gebiedsontwikkeling en met het 
verkrijgen van de status Nationaal Park 
‘Nieuwe Stijl’ gebaseerd op de herziene 
standaard van het Rijk. 
“Zo, en nu aan de slag!” Initiatiefnemer 
Han Weber, gedeputeerde van de pro-
vincie Zuid-Holland, benadrukt na afloop 
van de ondertekening de grote opgave die 
er nu ligt om van NLDelta een Nationaal 

Park van wereldklasse te gaan maken. “Sa-
men met de gebiedspartners en sterke 
iconen zoals de Biesbosch en Kinderdijk, 
maken we van NLDelta een groenblauwe 
topattractie.”    
Johan van den Hout, gedeputeerde van 
Noord-Brabant, vult aan dat ook de 
provincie Noord-Brabant gelooft in één 
groot nationaal park, met de Biesbosch 
als sterk merk. “Naast versterking van na-
tuur, toerisme en recreatie, biedt NLDel-
ta tevens kansen voor de bevordering van 
leefomgeving en welzijn van bewoners.” 
Beide gedeputeerden zeggen uit te kijken 
naar het jaar 2021 waarin de herdenking 
van 600 jaar St. Elisabethsvloed aanlei-
ding is om de delta in de schijnwerpers 
te zetten en Nationaal Park NLDelta te 
lanceren.
Voor Staatsbosbeheer, Natuurmonu-
menten en Wereld Natuur Fonds zijn de 
kansen voor de natuur en de ontwikke-
ling daarvan een belangrijke pijler van 
NLDelta. Ad van Hees van Staatsbosbe-
heer noemt de belangrijke opgave waar 
we voor staan om de natuur in de hele 
zuidwestelijke delta op het gewenste ni-
veau te krijgen. “Denk alleen al aan hoe 
we omgaan met de overgangen van zoet 
naar zout water.” 
Samen met de andere partners van het 
Droomfondsproject Haringvliet hebben 
Wereld Natuur Fonds, Staatsbosbeheer 
en Natuurmonumenten de afgelopen ja-
ren diverse natuurontwikkelingsprojec-
ten gerealiseerd rondom het herstel van 
de deltanatuur in het Haringvliet. 

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
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