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Ophalen afval    Terheijden groen: 17/04, grijs: 24/04
          Wagenberg groen: 19/04, grijs: 26/04
Ophalen oud papier  13/04
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TERHEIJDENLOOP 2019

Vorig jaar is het de organisatie 
gelukt de Terheijdenloop weer 
op de kaart te zetten! Mede 

dankzij alle deelnemers is het gelukt er een hartstikke leuk & 
gezellig evenement van te maken. Dit heeft de organisatie veel 
energie gegeven om voor dit jaar door te pakken en de Terheijden-
loop nog beter op de kaart te zetten. 
Dit jaar wordt de  Terheijdenloop weer voor jong & oud georga-
niseerd op zondag 19 mei 2019. In samenwerking met I Love 
Traaie (feesttent) wordt er een feestelijk evenement georgani-
seerd met alles erop en eraan! Zowel de 1, 2, 5 & 10 kilometer 
hebben allen prachtige routes door de natuurlijke omgeving van 
Terheijden. Een evenement dat op uw jaarlijkse hardlooplijstje 
thuis hoort! 
U kunt zich via de site www.tothemaxgym.nl/terheijden-loop 
inschrijven voor de Terheijdenloop 2019! 

Voor alle deelnemers wordt er een hardloopworkshop georga-
niseerd met niemand minder dan Olympisch meerkamp atleet 
Pieter Braun. Ga voor meer informatie naar dezelfde link als 
voor het inschrijven van de Terheijdenloop.

START MODERNE DANSLESSEN  VOOR 
JEUGD/VOLWASSENEN BIJ FUSE

Na een geslaagde try-out sessie zijn we vrijdag 5 april officieel 
gestart met modern-contemporary danslessen voor jeugd & 
volwassenen bij Fuse. Tijdens deze lessen leer je de dynamische 
en ritmische aspecten van jazz in combinatie met de vrijheid en 
grondtechnieken van modern. Het niveau is voor beginners en 
LET OP (!) ook geschikt zonder enige danservaring. 
Kom jij ook mee dansen op vrijdagavond van 19.00-20.00 uur 
aan de Bredaseweg 49 in Terheijden? Inschrijven voor een proef-
les kan via email naar info@dansschoolfuse.nl of telefonisch via 
06 - 8220 5604.

SPORT
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VRIENDJES- EN  VRIENDINNETJES-
TOERNOOI BIJ  TTV RUITERSVAART

Op zondagochtend 24 maart 
was er een vriendjes- en vrien-
dinnetjestoernooi bij de Ter-

heijdense Tennisvereniging Ruitersvaart. De jongste leden van 
de club mochten een vriendje/vriendinnetje uitnodigen om sa-
men lekker te kunnen tennissen. Ruim twintig kinderen kwamen 
hierop af. De weersomstandigheden waren perfect: veel zon en 
niet té warm. Het beloofde een fijne tennisochtend te worden. 

Al bij binnenkomst stormde de jeugd enthousiast de tennisba-
nen op en begon meteen te tennissen. Plezier in het spel was het 
motto. De dubbelwedstrijdjes waren op twee niveaus: rood (de 
allerjongsten) en groen (iets gevorderden). In een snel tempo 
werden de wedstrijdjes afgewerkt. Het plezier straalde eraf en 
was mooi om te zien.  Tussen de bedrijven door was er voldoen-
de fruit, ranja en snoep aanwezig waaraan de sportieve jonge 
helden zich tegoed deden. Bij de prijsuitreiking was er naast de 
podiumplekken een prijs voor alle nummers vier. En zo ging aan 
het einde van de ochtend iedereen met een mooie medaille op 
zak en met een broodje knakworst in de maag voldaan naar huis.  

2e PLAATSINGSTURNWEDSTRIJD IN 
SPRANG CAPELLE

Op 23 en 24 maart hebben onze 12 turnsters hun 2e turnwed-
strijd gehad.
Na deze wedstrijd weten we wie er van onze turnsters naar 
het regio kampioenschap mogen. Jammer genoeg verliep niet 
voor iedereen de wedstrijd 
goed. Maar als je de 1e wed-
stijd  goed hebt geturnd is er 
toch nog een kans dat je naar 
de finale kan. 
3 van onze turnsters hebben 
dit weekend een medaille ver-
diend:
Dana Vis: 1e prijs, Lizzy Rosen-
boom: 2e prijs,  Mirte Verdaas-
donk: 3e prijs,
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TURNTOERNOOI IN 
SOMMELSDIJK

Met 11 turnsters zijn we naar Sommels-
dijk afgereisd om aan deze wedstrijd mee 
te doen. Al onze turnsters verdienen een 
pluim, het ging geweldig.  Vroeg op want de eersten moesten al 

om 08.15 uur aan de wedstrijd beginnen. Dat waren onze 5 Pré 
Pré instappers (6/7jaar). Het was hun 1e wedstrijd en 3 hiervan 
kregen een prijs: 1e Indy van de Boom, 2e  Tatum Janssen, 3e  Jadey 
van der Westen.
In de 2e ronde was het de beurt aan de Pré instappers (8/9 jaar)
Ook hier wisten de turnstertjes een prijs te behalen: 1e Diede 
Croin en Lina Lemrini,  2e Kiara van Steen, 3e   Maud Snoek 

In de 3e ronde was het de beurt aan onze senior turnster Ilona 
Goossens. Eindelijk na 2  jaar  blessureleed kon ze een wedstrijd 
draaien en hoe: ze werd glansrijk 1e.

4e SHOTOKAN KARATE  TOERNOOI 
TERHEIJDEN GROOT SUCCES

Zondag 10 maart organiseerde Karate Ver-
eniging Terheijden alweer de 4e editie van 
het Shotokan karate toernooi. Diverse sport-
scholen waren vertegenwoordigd met in to-
taal ruim 80 deelnemers. Voor het toernooi 
kon worden ingeschreven op twee onderde-
len: Kata (schijngevecht) en Kumite (vrij ge-
vecht). 
Om 10 uur begonnen de karateka’s aan het onderdeel Kata, waar-
bij de jongste deelnemers als eerst de 5-koppige scheidsrech-
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ters mochten overtuigen van hun kunnen. 
Het gemiddelde van dit onderdeel op het 
toernooi was 6,5 punten. Voor veel van 
onze eigen jeugdleden was dit hun eerste 
deelname aan een toernooi, waardoor de 
zenuwen dan ook goed voelbaar en aan-
wezig waren. Na de pauze, en een lekkere 
lunch, was het tweede onderdeel aan de 
beurt: Kumite, het vrije gevecht, volgens 
de regels van de oude Shotokan stijl. Hier 
werden wederom punten uitgedeeld 
door de scheidsrechters: Wazari, een half 
punt, en met twee keer een Wazari ben 
je de winnaar. Met een ippon ben je gelijk 
winnaar. Ook hier waren onze jeugdleden 
goed vertegenwoordigd, en lieten ze zich 
niet zomaar van de mat vegen.  Al met al 
was het een zeer succesvol toernooi, en 
kijken we alweer uit naar volgend jaar!

COLLECTE KINDERHULP

Wat doet Kinder-
hulp? In ons land 
staat een groeien-
de groep kinderen 
door ernstige pro-
blemen thuis langs 

de zijlijn. In tehuizen of gezinnen met fi-
nanciële problemen is vaak geen geld voor 
vanzelfsprekende zaken zoals een fiets, 
zwemles, vakantie of sporten. Nationaal 
Fonds Kinderhulp zet zich al meer dan 50 
jaar in voor deze kwetsbare groep, zodat 
ook deze kinderen kunnen meedoen in 
onze maatschappij. Want ieder kind heeft 
een beetje gewoon geluk nodig om aan 
een betere toekomst te kunnen werken! 
Een voorbeeld waarbij Kinderhulp wordt 
ingeschakeld: Een meisje van 17 jaar, dat 
er helemaal alleen voor staat. Mishan-
deld door haar vader met niemand om 
op terug te vallen. Bureau Jeugdzorg heeft 
een kamer voor haar geregeld,  maar geld 
voor de inrichting is er niet. Laat staan 
ouders die helpen met schilderen en be-
hangen. Kinderhulp brengt uitkomst. 
In de week van 15 t/m 20 april wordt 
weer de jaarlijkse collecte van de Kinder-
hulp gehouden.
Lucy de Bruin en Tiny van den Broek.

UITNODIGING 
GEDECOREERDEN 
door het Oranje Comité Terheijden

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

Koningsdagbijeenkomst op zaterdag 
27 april om 11.00 uur bij de Gouden 
Leeuw in Terheijden. Wilt u zich aanmel-
den of meer informatie? Stuur een mail 
naar lisettesnoeren@gmail.com of bel 
06-22147001.

BESCHERM JEZELF,  LAAT 
JE VACCINEREN!

Oproep voor be-
langrijke prik tegen 
meningokokken en 
baarmoederhals-
kanker. 
Jongeren uit de ge-

meente Drimmelen tussen de 14 en 18 
jaar zijn uitgenodigd om een prik tegen de 
meningokokkenziekte te halen. Ook wor-
den meisjes van 13 jaar uitgenodigd voor 
een prik tegen baarmoederhalskanker. 
Oproep 
Wethouder Jürgen Vissers doet een op-
roep aan alle uitgenodigde jongens en 
meisjes om de prik te halen. De meningo-
kokkenziekte is een ernstige infectieziek-
te die hersenvliesontsteking en bloedver-
giftiging kan veroorzaken. De ziekte kan 
levenslange gevolgen hebben en zelfs tot 
de dood leiden. Door niezen, hoesten of 
zoenen kun je anderen besmetten, ook 
als je zelf niet ziek bent.  Alleen door een 
prik kun je niet meer ziek worden. Daar-
om de oproep:  ‘Haal die prik’. 
Vaccinaties in de Amerhal in Made 
Jongeren uit de gemeente Drimmelen, 
Geertruidenberg en Oosterhout zijn uit-
genodigd om zich te laten vaccineren. De 
gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) 
voert de vaccinaties uit voor de regio 
West-Brabant. In totaal worden 3500 
jongeren door de 
GGD in de Amer-
hal gevaccineerd. 
De vaccinaties vin-
den plaats op (woensdag 10 april), don-
derdag 18 april, donderdag 13 juni en 
donderdag 20 juni 2019. 
Wethouder Jürgen Vissers zal woensdag 
10 april rond 15.30 uur aanwezig zijn bij 
de start van de eerste vaccinatieronde. 
Zie voor meer informatie www.deeldit-
nietmetjevrienden.nl
Tip:  Vanwege de verwachte drukte advi-
seert de GGD om op de fiets te komen 
of te carpolen.
Meer info: ggdwestbrabant.nl / meningo-
kokken.nl

WORD OOK  VRIJWILLIGER!

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem con-

tact op met het VIP (Vrijwilligers Infor-
matiePunt), 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:
Buurtbemiddelaar 
Ben je goed in bemiddelen als er onenig-
heid is tussen mensen? En wil je hier iets 
mee doen of nog meer over leren? Dan 
is buurtbemiddeling echt iets voor jou.  Je 
bemiddelt bij burenconflicten en krijgt 
hiervoor een opleiding aangeboden.
Assistent reanimatie
Steeds meer mensen kunnen reanimeren, 
en dat is heel fijn.  Zij volgen hiervoor een 
(bij)scholing.  Wil je helpen? Dat kan door 
1 x per week ’s avonds te helpen alles 
klaar te zetten en te helpen met hand- en 
spandiensten voor 
deze cursussen. 
“Stap”maatje 
voor Prisma 
Wie wil dit niet: 
anderen een leuke 
avond bezorgen 
door te begeleiden bij het stappen? Be-
woners van Prisma gaan graag uit naar 
de “Churchill’ Pub in Made. Elke laatste 
zaterdag van de maand gaan de jongeren 
gezellig stappen.  Je begeleidt hen door 
het met hen gezellig te maken.
Zorgvrijwilliger
Ben je zorgzaam? Wil je graag iets be-
tekenen voor een ander? Dat kan! Er is 
bijvoorbeeld nu een vraag van een nog 
jonge vrouw (50 jaar) uit Terheijden die 
rolstoelgebonden is en graag naar buiten 
wil, wandelen en een terrasje of naar de 
film.  Wil je haar begeleiden? 

RIPASSO 1e  VAN BRABANT!

A f g e l o p e n 
weken heeft 
u kunnen ge-
nieten van de 

Nationale Restaurantweek bij Restaurant 
Ripasso. Gasten kunnen tijdens deze ac-
tieweek recensies achterlaten over hun 

OPROEPEN

ZAKELIJK NIEUWS
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ervaringen bij het restaurant. Diningcity, het bedrijf dat de Na-
tionale Restaurantweek organiseert, maakt na afloop van deze 
speciale week een ranglijst met de best gewaardeerde restau-
rants. Ripasso scoorde als beste van de regio Noord-Brabant 
met een score van maar liefst 9,77 gemiddeld! En omdat het 
Terheijdense restaurant zo goed heeft gescoord kunt u de ko-
mende periode opnieuw genieten van het speciale menu. Reser-
veren kan via de website van Diningcity of via Ripasso.

FUTURE NAILS

Wilma Peeters van Nagelsalon Future Nails in 
Terheijden is in februari Brabants kampioen ge-
worden in een wedstrijd voor nagelstyling in 
Drunen.
Wilma, die al 19 jaar in het nagelvak zit en een 
gerenommeerd nagelstyliste is in Terheijden en 
omstreken, had op haar lijstje staan om eens mee 
te doen aan een  wedstrijd voor nagelstylistes. 
Deze vinden regelmatig plaats op diverse plaat-
sen en verschillende data in Nederland. Er zijn 
verschillende divisies en categorieën waar je aan 
mee kunt doen. 

Vorig jaar heeft Wilma 
veel tijd in wedstrijd-
trainingen gestoken en 
thuis ook zoveel moge-
lijk getraind en gewerkt 
om in januari 2019 ein-
delijk de stap te wagen 
en mee te doen aan 
de wedstrijd van “Nail 
it” tijdens de Beauty 
Beurs in Gorinchem. 
Hierbij behaalde Wilma 
de 3e prijs voor de Tip-
box-wedstrijd en de 4e 

prijs voor de French manicure Acryl.  Voor de Tipbox moet 
je een creatie op nageltips maken die een thema heeft. Het 
thema was “Bling Bling”. Je moet hiervoor dan allerlei tech-
nieken gebruiken op de tips en met nagelproducten maken. 
French manicure is de bekende kunstnagel met het witte randje, 
deze dient aan allerlei eisen te voldoen. 
Wilma vond het een geweldige ervaring en 
het smaakte naar meer. Daarom besloot 
ze mee te doen aan de Brabantse kampi-
oenschappen in Drunen. Bij de Brabantse 
kampioenschappen behaalde Wilma de 1e 
prijs voor de TipBox Wedstrijd (het the-
ma was vrij) in haar categorie en een 3e 
prijs voor de Salon French manicure Acryl. 
Naast haar drukke Nagelsalon en opleidin-
gen die ze aanbiedt, wil ze graag altijd klaar 
staan voor haar klanten en mooie creaties 
maken zodat haar klanten weer mooi en tevreden de deur uit gaan. 
Ook leidt  Wilma nieuwe nagelstylistes op,  hiervoor heeft ze 
allerlei cursussen en opleidingen gevolgd afgelopen jaren om 
haar passie door te kunnen geven aan de volgende generatie 
nagelstylistes.
Naast haar drukke salon wil Wilma zeker door gaan met haar 
andere creatieve hobby ...  Aan wedstrijden deelnemen!

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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SPELLENMIDDAG ZONNEBLOEM

Dinsdag 19 maart begon om 13.30 uur de spellen-
middag van de Zonnebloem. Vanaf 13.00 uur drup-
pelden de 21 gasten en 11 vrijwilligers binnen. Zij 
werden ontvangen met koffie en koek en na twee 
kopjes koffie begonnen de spelletjes. De deelnemers 
en vrijwilligers konden deelnemen aan sjoelen, joke-

ren, rikken, Rummikub en Mens-erger-je-niet. Met veel enthousi-
asme werd deelgenomen aan de spelletjes. Sjoelen was favoriet, 
iedere deelnemer heeft wel een keer gesjoeld.

Om 16.15 uur was de middag afgelopen en werden de gasten 
tevreden en voldaan weer naar huis gebracht. Dat zij hadden ge-
noten bleek wel uit de complimenten die de organisatie mocht 
ontvangen. Met name Diny en Hennie hebben zich ingespannen 
om de middag tot een succes te maken.

MARKPONTJE  WEER BEGONNEN  AAN 
NIEUW SEIZOEN

De eerste vaart van het Markpontje in Ter-
heijden was zaterdag 30 maart om 11.00 uur en 

de eerste klanten stonden al te wachten aan de overkant.  Voor 
schipper Jan de taak om deze als eerste van het hopelijk drukke 
seizoen over te zetten.
De eersten die de overtocht maakten was een gezin uit Breda 

TERUGBLIK
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(Haagse Beemden) dat een bezoek ging brengen aan molen De 
Arend. Ook bij de eerste overtocht was een mevrouw van 80 
jaar uit Bergen op Zoom, die op weg was naar ‘s-Hertogen-
bosch. Een behoorlijk fietstochtje maar “ik kan nu lekker even 
uitrusten”,  was de opmerking van deze (krasse) dame.
Gerard van  Vugt

REUMANEDERLAND HAALT FLINK OP 

ReumaNederland bedankt alle 
collectanten, comitéleden en 
inwoners van Terheijden voor 

hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. 
Tijdens de collecte van 18 tot en met 23 maart 2019 hebben zij 
met elkaar in totaal € 2.201,71 opgehaald. 
Met deze donaties kunnen onderzoeken worden gefinancierd 
die de oorzaak van reuma kunnen achterhalen en verbeteringen 
in de behandelingen kunnen realiseren. Dit helpt het leven van 2 
miljoen Nederlanders te verbeteren.
Meest voorkomende chronische ziekte    
Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan 
gewrichten, spieren en pezen.  Wist u dat 1 op 9 Nederlanders 
kampt met een vorm van reuma,  zoals artrose, reumatoïde ar-
tritis of jeugdreuma? Dagelijks krijgen 700 mensen de diagnose 
reuma. Daarmee is reuma de meest voorkomende chronische 
ziekte in Nederland. Hoewel de kenmerken van reuma vaak 
onzichtbaar zijn, is de impact van de ziekte groot. Twee/derde 
(69%) van de reumapatiënten wordt dagelijks beperkt in zijn of 
haar dagelijkse activiteiten door pijn, vermoeidheid of vermin-
derde mobiliteit.  
Steun van iedere Nederlander nodig   
Nog meer wetenschappelijk onderzoek is nodig om reuma de 
wereld uit te helpen. Naast het financieren van wetenschappelijk 
onderzoek geeft ReumaNederland ook voorlichting, ondersteu-
nen we patiëntenactiviteiten en komen we op voor de belangen 
van mensen met reuma in de politiek en zorg. Samen zetten we 
ons in voor een beter leven met reuma vandaag. 
Steunt u ons? Bankrekeningnr: NL02RABO0357674812, Am-
sterdam.  Kijk ook eens op www.reumanederland.nl 

TOEKOMST  ZONDER GAS HOUDT  
VELEN BEZIG
Druk bezocht duurzaamheidscafé infraroodverwarming 

Op 19 maart organiseerde Duur-
zaam Drimmelen een informatieve 
bijeenkomst over een nog niet zo 
bekende manier om te verwarmen 

zonder gas. Infraroodverwarming is elektrische verwarming met 
panelen die warmte afgeven. De bezoekers in het propvolle 
clubgebouw van de Madese Natuurvrienden kregen uitleg over 
hoe het werkt. Een “ervaringsdeskundige” die al drie jaar gele-
den hiervoor koos is daar, zo vertelde hij, nog steeds tevreden 
over. En er waren vragen, vragen, vragen. 
Het bestuur van Duurzaam Drimmelen had niet verwacht dat 
de opkomst zo groot zou zijn. Al ruim voor de aanvangstijd 
waren de aanwezige stoelen bezet en moesten er stoelen bij 
worden gezet. Tot er ook daarvoor geen ruimte meer was. Het 
bestuur zag oude bekenden, maar ook veel nieuwe gezichten. 
Deze informatie lijkt misschien niet zo belangrijk, maar we ver-
melden het toch omdat hieruit maar weer eens blijkt dat de 
energietransitie leeft.  We moeten “van het gas af”, maar hoe?
Bart-Jan van Alebeek van ThermIQ uit Schiedam, een leveran-
cier/installateur van infraroodpanelen, gaf een presentatie over 
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het systeem. Hij belichtte ook de princi-
pes er achter: hoe warmte zich verspreidt 
en hoe je dat moet zien in relatie tot de 
infraroodpanelen. Hoe zit zo’n paneel in 
elkaar? Een vooral technisch verhaal, dat 
de nodige vragen opriep bij bezoekers 
met veel voorkennis op het gebied van 
energie, maar dat voor dit artikel minder 
interessant is. Interessant is wel dat het 
systeem volgens de leverancier tot 35% 
aan besparing kan opleveren. En dat de 
panelen gewoon aan het plafond kun-
nen worden bevestigd, waar natuurlijk 
wel een elektrische aansluiting moet zijn. 
Een verbouwing is niet nodig. Wie een 
volledige overstap maakt naar infrarood-
verwarming heeft geen radiatoren meer 
nodig. Maar je kunt altijd ergens een pa-
neel aanbrengen, bijvoorbeeld als je wat 
extra warmte wil in de badkamer. Na-
tuurlijk moet de elektrische installatie er 
wel op berekend zijn. En bij een volledige 
overstap moet gekozen worden voor een 
andere manier van verwarmen van water, 
als de cv-ketel er niet meer is. De pane-
len gaan naar verwachting 30 jaar mee en 
hebben geen onderhoud nodig. Na een 
jaar of 20 worden ze minder productief. 
In de panelen zitten geen “giftige” stoffen; 
ze kunnen zo worden ingeleverd bij de 
milieustraat. 
Bart-Jan van Alebeek vertelde niet zon-
der trots dat hij heeft samengewerkt 
met Wubbo Ockels (die niet meer onder 
ons is) en dat ook Marian Minnesma van 
Urgenda waardering heeft voor “zijn” in-
fraroodpanelen. Hij heeft de panelen zelf 
ook in huis – een oud huis dat niet vol-
doet aan de huidige normen op het ge-
bied van isolatie.
Paul Wiegel uit Princenhage besloot 3 jaar 
geleden op infraroodverwarming over te 
stappen. Aanleiding was dat zijn vrouw 
graag een glazen schuifpui wilde over de 
hele breedte van het huis. Maar de ra-
diatoren zaten in de weg, en die waren 
toch nodig voor voldoende warmte. Een 
uitgebreid besluitvormingstraject volg-
de, wat er uiteindelijk toe leidde dat de 
woning van Paul Wiegel nu helemaal met 
infraroodpanelen wordt verwarmd. De 
elektriciteit daarvoor komt van zijn zon-
nepanelen. Voor het warme water heeft 
hij een zonneboiler. Hij is nog steeds blij 
met zijn keuze: “Het is goed zoals het is.” 
Zijn infraroodpanelen zijn overigens al 
wat ouder; ze staan uit of aan, terwijl die 
van ThermIQ traploos geregeld kunnen 
worden, wat bijdraagt aan meer comfort.
Op Pauls initiatief is ook een kamer in het 
buurthuis van Princenhage voorzien van 
infraroodverwarming. U kunt daar gaan 
kijken om te weten hoe het er uitziet en 
hoe het voelt.

Energieambassadeur Fred Nicolaas bena-
drukte tot slot nog maar eens dat het ge-
drag, de manier waarop je woont, erg be-
langrijk is. Daarmee begint alles. En dat je 
moet proberen nu al naar de toekomst te 
kijken. Het is bijvoorbeeld aantrekkelijk 
om nu te investeren in zonnepanelen; de 
gemeente heeft hiervoor een aantrekke-
lijke duurzaamheidslening. Fred adviseert 
om het aantal panelen in dat geval af te 
stemmen op de toekomstige behoefte. 
Via het Energieloket kunt u uw zoektocht 
starten. Vooruitzien loont!
Na afloop van het café bleven velen nog 
even hangen met nog niet beantwoorde 
vragen. Genoeg om over na te denken 
en om verder op zoek te gaan. Wie wil 
ervaren hoe warmte van infraroodpane-
len voelt en wil zien hoe een huis met 
infraroodpanelen er uit ziet, kan contact 
opnemen met Carla Burger van Duur-
zaam Drimmelen: carla.burger@duur-
zaamdrimmelen.nl.

OUD APRIL NIEUWS (1)

1 april staat bekend als de dag van het 
grappen maken om iemand op het ver-
keerde been te zetten. Een bekend gezeg-
de is: “Op 1 april verloor Alva zijn bril”. 
Alva was een Spaanse generaal met een 
groot leger en landvoogd van de Neder-
landen aan het begin van de Tachtigjarige 
Oorlog. In het jaar 1572 moest Alva de 
vestingstad Brielle prijsgeven aan Neder-
landse opstandelingen, de watergeuzen, 
zijnde aanhangers van de Prins van Oranje.
De vestingstad Breda en onze omgeving 
kregen ook al vrij snel met de nu bekende 
80-jarige oorlog te maken. Gelegen ten 
noorden van Breda, een felbegeerd bezit 
voor beide partijen, nabij de Mark waar-
langs alle krijgsvoorraad moest worden 
aangevoerd was Terheijden een belang-

rijke vooruitgeschoven post van het Bre-
dase garnizoen. Het begon al in 1569, nu 
450 jaar geleden, toen de Spaanse troe-
pen hier voor de eerste keer Terheijden 
en ook Wagenberg overspoelden. Grote 
aantallen soldaten werden ingekwartierd 
bij boeren en burgers, die deze gedwon-
gen huisvesting moesten accepteren en 
hun ‘gasten’ tevens de kost moesten ge-
ven. Dit herhaalde zich voor korte en lan-
gere perioden tot 1637.
Op 1 april 1572 veroverden de water-
geuzen Den Briel (Brielle) en daarna nog 
meerdere vestingsteden. Ze kwamen naar 
hier over de Mark en veroverden het kas-
teel van Gageldonk in de Haagse Beem-
den. Dat werd geplunderd en in brand 
gestoken. In hetzelfde jaar 1572 werden 
in Oosterhout 20 watergeuzen gevan-
gengenomen. Een groep van ongeveer 40 
man was na een mislukte aanval op Klun-
dert naar Moerdijk gevaren.  Via Zwaluwe 
en Made trokken ze naar Oosterhout. 
Daar werden ze door Spaanse soldaten 
opgevangen. Ongeveer de helft wist te 
ontvluchten. Bij de gevangengenomen 
geuzen was een boerenzoon genaamd 
Adriaen Roelen, 28 jaar en afkomstig van 
Stuivezand (nu Made). Ze werden naar 
Breda gebracht voor verhoor en daar op 

4 december 1572 opgehangen. Tijdens 
strooptochten van de watergeuzen langs 
de Mark in 1573 is in Terheijden het Blok-
huis verwoest, waarna het is herbouwd 
als ‘t Slotje. Zie hierover Vlasselt-boekje 
35 (1987) en Hage-boekjes 21 en 29-30 

EN  TOEN GEBEURDE...
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(1977, 1980). Op het stukje landkaart uit 1638 is al een duidelij-
ke plattegrond weergegeven uit die tijd.
Leuke berichten stonden op 1 april 1960 in de krant over een 
toneelavond van de Terheijdense jonge boeren en boerinnen. En 
ook weer van biljartwedstrijden in  Wagenberg.
Johan van der Made

LIJST HARRY BAKKER:  TRADITIE

Lijst Harry Bakker schoont jaarlijks tijdens de Landelijke Op-
schoondag “snoeproute” de Brandestraat op, gelegen tussen 
de Madese watertoren en rotonde Wagenberg.  Afgelopen 23 
maart leverde dit weer ruim 11 vuilniszakken op en zijn we daar 
met een ploeg dik twee uur mee bezig geweest.
Jutten
Niet strandjutten maar bermjutten leek het wel. Een diversiteit 
aan vuil en soms bruikbare voorwerpen troffen we aan zoals 
wieldoppen, een zaag, rubbertape rollen, een sjaal en inmiddels 
nat geworden tasjes. Dit naast de “gebruikelijke” lege red bull-, 
bier- en frisdrankblikjes, snoeppapiertjes en vele lege alcoholf-
lessen in allerlei soorten en maten. Helaas ook drugspapiertjes, 
een aantal luiers en heel, heel 
veel plastic. Bouwafval en puin-
stukken langs de weg dumpen 
en het legen van asbakken vol 
sigarettenpeuken schijnt blijk-
baar normaal te worden. Soms 
in de greppel duikend visten we 
hele zakken vuil op. Niet alles 
uit en langs de greppels konden 
we overigens met onze grijpar-
men te pakken krijgen, jammer! Het leek wel of er wedstrijden 
“wie het verste gooien kan” gehouden waren.
Gewoonte
Neem toch een zakje mee onderweg, bewaar je afval en gooi het 
thuis weg of in de daarvoor bestemde afvalbakken die hier en 
daar opgesteld staan. Moet kunnen ook deze gewoonte aan te 
leren. Is immers ook gelukt bij het bestrijden van hondenpoep.
Gelukkig denken veel mensen anders over het zomaar weggooi-
en van afval op straat en langs wegen. Dank voor alle bijvalreac-
ties en Henk zijn koffie die wij onderweg bij het klaren van deze 
jaarlijkse klus kregen.

Meedoen?
Volgend jaar helpen met opruimen? Bestuursfunctie? Meeden-
ken? Handen uit de mouwen bij uitdelen van bananen bij de 
jaarlijkse Steprace? Contact ons: info@lijstharrybakker.nl

POLITIEK
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Traditie!?
De Brandestraat is weer schoon, ruim-
te voor de bloembollen om zich in alle 
pracht binnenkort weer te kunnen laten 
zien.  Voor hoe lang? 
Want…. traditie om handen uit de mou-
wen te steken ja!  Traditie om rommel van 
anderen op te ruimen, nee!
Loes van Zwieten, raadslid Lijst Harry 
Bakker

CAB: STEUN  VERZOEK 
SV TERHEIJDEN EN  VV 
ZWALUWE  RENOVATIE 
KLEEDACCOMMODATIE

33% regeling helpt de verenigingen 
Tijdens de vergadering van de gemeen-
te Drimmelen op 28 maart, opinieronde 
heet dit, is het voorstel besproken “Busi-
nesscase” Kleedaccommodatie SV Ter-
heijden en VV Zwaluwe. Dit voorstel is 
uitgewerkt na overleg met beide vereni-
gingen. Zij hebben beiden plannen voor 
renovatie van de door deze clubs in ge-
bruik zijnde kleedruimtes, die in eigen-
dom van beide verenigingen zijn. Daarom 
is in de opiniërende raadsvergadering een 
nieuwe regeling voorgesteld om renova-
tie mogelijk te maken, de zogenaamde 1/3 
regeling genaamd. Deze regeling maakt 
het mogelijk om een vereniging financieel 
te ondersteunen, die een kleedaccom-
modatie in eigendom heeft. Uitgaande 
van een normering per vierkante meter 
krijgen ze van de gemeente 33% en de 
rest moeten de verenigingen zelf bijdra-
gen. Daarom is de mogelijkheid om een 
renovatie uit te voeren samen met de 1/3 
regeling voor een club zeer interessant. 
Combinatie Algemeen Belang steunt dit 
voorstel. Beide kleedaccommodaties 
waren immers enorm verouderd. Leden 
van beide verenigingen weten wel wat 
wij bedoelen. Was het bij VV Zwaluwe 
echt nodig, bij SV Terheijden is het zelfs 
NOODZAKELIJK, weten wij uit eigen 
ervaring. De ruimtes zijn beter te onder-
houden en de hygiëne zal aanmerkelijk 
verbeteren, waardoor de sporters na het 
sporten lekker kunnen douchen en om-
kleden. Combinatie Algemeen Belang is 
daarom akkoord gegaan met de voorge-
stelde investering, omdat bewegen voor 
onze inwoners belangrijk is. Wel is door 
ons aangegeven dat deze regeling wat 
ons betreft voor alle (sport)verenigingen 
geldt die in een soortgelijke situatie met 
eigendommen zitten. Zo haalden wij de 

als voorbeeld HZ ‘75 aan. De wethouder 
bevestigde dat de regeling ook voor hen 
geldt, maar dat het aan de vereniging(en) 
zelf uiteraard is of ze gebruik maken van 
de regeling. Donderdag 11 april komt dit 
voorstel ter besluitvorming in de raads-
vergadering en wij verwachten dat alle 
politieke partijen het voorstel steunen. 
Heeft u eventuele vragen of wilt u lid wor-
den? Dit is mogelijk via info@cabdrim-
melen.nl.  Uw inbreng is van belang!
Met een politieke groet,
Teun van de Steenoven, raadslid Combi-
natie Algemeen Belang

BIJZONDERE  VEILING 
RESTAURATIE KERKTOREN

Op vrijdagavond 
12 april vindt er 
in zaal ‘De Abt’ een 
bijzondere veiling 
plaats. Stichting 
Behoud de Antoni-
us Abt zamelt dan 
geld in voor de 
restauratie van de 

kerktoren van de Antonius Abt. Zaal ‘De 
Abt’ gaat om 19.30 uur open waarna het 
programma om 20.00 uur start. Tijdens 
de avond worden er veel verschillende 
items aangeboden. Zo gaan kerkvoorwer-
pen,  werken van lokale kunstenaars en 
ludieke prijzen onder de hamer. Ook is er 
een ‘Rad van Fortuin’ waarmee prijzen te 
winnen vallen die gedoneerd zijn door lo-
kale ondernemers. De entree zelf is gratis 
en de avond staat onder de deskundige 
leiding van veilingmeesters Ad Snoeren 
en Frank Hoogers. 
Kijkavond
Woensdag 10 april, twee dagen voor 
de veiling, is er een kijkavond in De Abt. 
Belangstellenden kunnen tussen 17.00 en 
19.30 uur komen kijken naar de items; 
kunstwerken en acties die tijdens de vei-
ling onder de hamer gaan. Pronkstukken 
tussen de veilingitems zijn een set van 
vier glas-in-loodpanelen en een karakte-
ristieke kerkkast, beide nog uit de oude 
pastorie van Terheijden.  Alle opbrengsten 
van de veiling, het ‘Rad van Fortuin’ en de 
consumpties die avond komen ten goede 
van de restauratie van de toren van kerk-
gebouw de Antonius Abt.
Behoud van het gebouw
Stichting Behoud de Antonius Abt is sinds 
haar oprichting, vijf jaar geleden, bezig 
met het behouden van het monumenta-
le kerkgebouw. Het uiteindelijke doel van 
de stichting is het terugzetten van het 

gebouw in het midden van de Traaise ge-
meenschap. Zo is er afgelopen september 
een afscheidingswand geplaatst in de kerk. 
Hierdoor is er, behalve een overgebleven 
‘kleine kerk’, ook een nieuwe ruimte 
gecreëerd, ‘De Abt’. In deze zaal vinden 
evenementen, bijeenkomsten, exposities 
en andere initiatieven plaats waarmee 
het gebouw weer een centrale rol in het 
dorp kan innemen. 
De volgende grote klus is de restaura-
tie van de kerktoren. Hiervoor is tijdens 
verschillende evenementen al geld opge-
haald. Daarnaast zijn er ook fondsen aan-
geschreven. Dankzij deze inspanningen 
gaat de restauratie in april van start.  Toch 
is nog niet ál het benodigde geld bij elkaar. 
Voorzitter van Stichting Behoud de Anto-
nius Abt, Petra Kimmel, legt uit: “Dankzij 
de jaarlijkse donaties van onze ‘Vrienden 
van de Antonius Abt’, bijdrages van ver-
schillende fondsen en de opbrengsten van 
evenementen hebben we het grootste 
gedeelte van het benodigde geld binnen.  
We komen nu nog een bedrag van 
€ 10.000,- tekort wat we als stichting zelf 
moeten inzamelen. Vandaar dat we deze 
veiling op 12 april organiseren. Heel veel 
lokale ondernemers, inwoners en vrijwil-
ligers helpen ons bij deze veiling.  Het is 
dan ook geweldig om te zien hoeveel 

Foto Mirjam Schrauwen
mensen dit prachtige gebouw een warm 
hart toedragen. We nodigen iedereen uit 
om er met ons op 12 april een prachti-
ge avond van te maken met hopelijk een 
mooie opbrengst voor de toren!” 
Voor meer informatie over het werk van 
Stichting Behoud de Antonius Abt of als 
u ook ‘Vriend van de Antonius Abt’ wilt 
worden, kunt u terecht op www.behoud-
deantoniusabt.nl

SAMEN  AAN  TAFEL GAAT 
VERDER
Omdat het leuk was

Samen in een kleine groep de tafel dek-
ken, gezellig maken, 
eten, een (goed) ge-
sprek voeren en weer 
Samen opruimen. Het 
hoofdgerecht wordt 
verzorgd, bijgerechten 

UITGAAN
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als salades en dessert worden met elkaar 
klaargemaakt of meegenomen door de 
deelnemers. Dit wordt vooraf afgespro-
ken en georganiseerd.
Maandelijks organiseren we een Samen 
aan Tafel. Er is plaats voor 12 tot 14 deel-
nemers tussen de 18 en 100 jaar. Dus: 
houd je van koken en gezelligheid?  Wil je 
nieuwe of bekende mensen ontmoeten? 
Vind je het leuk gerechten klaar te maken 
en/of mee te nemen? Meld je aan via wel-
kom@sameninhetwittekerkje.nl of door 
te bellen naar Jacqueline, 06-45566108. 
Waar: de nieuwe ruimte achter het Wit-
te Kerkje.
Wanneer: 1x per maand, eerstvolgen-
de keer 12 april 17.30 uur.
Voor wie: een wisselende groep tafelge-
noten tussen de 18 en 100 jaar.
Kosten: € 5,- voor de ingrediënten en 
een drankje. Gemaakte kosten voor een 
zelf meegebracht gerecht worden terug-
betaald.
Agenda Samen april
12 april Een goed gesprek - met diep-
gang,  ochtendgroep
12 april  SAMEN  AAN  TAFEL
Locatie: het Witte Kerkje, zij-ingang. 
Tijdstip: eten 17.30 uur, goed gesprek 
19.30 tot 21.30 uur, ochtendgroep 9.30 
tot 11.30 uur. Kosten: geen. Eten € 5,-. 
Vrijwillige bijdrage voor koffie en thee. 
Meer informatie: www.sameninhetwitte-
kerkje.nl of 06-52046806 (Edwin  Vonk).
We ontmoeten u graag!
Bert Fockens en Edwin Vonk

TONKE BUS FESTIVAL!

Op zaterdag 13 april is 
het eindelijk zover; de twee-
de editie van Tonke Bus Fes-
tival in Terheijden! Tijdens 
deze dag willen we samen 
het camperleven vieren, ge-
nieten van gezelligheid, lek-

ker eten en een drankje. Het Tonke Bus 
Festival zal plaatsvinden op 2 locaties in 
Terheijden.
Werkplaats bezoeken
Kom tijdens deze dag naar onze werk-
plaats om de Tonke Van en Van XL te be-
kijken en te zien waar en hoe de karak-
teristieke  Tonke  Vans gebouwd worden.
Samen genieten
Na het bezoek aan onze werkplaats kan je 
(met je camper!) de Minicamping Munniken-
hof bezoeken. Hier kan je samen met ons 

en andere camperlief-
hebbers elkaars unieke 
campers ontdekken en 
bij diverse foodtrucks 
terecht voor een hap-
je en een drankje. Voor 

de kleintjes is er een springkussen. 
Daarnaast wordt er van 12.00-12.30 uur 
en van 13.30-14.00 uur een workshop 
gegeven door “Fort van de Verbeelding”. 
Ze nemen heel veel instrumenten mee 
uit de Fort-collectie: grote gestemde ri-
oolbuizen, andere gestemde Pvc-buizen, 
gestemde steigerbuizen, bezemstelen 
met rinkelende limonadefles-doppen. Ie-
dereen kan meedoen!
Over Tonke
Tonke campers is opgericht in 2005 en 
is vernoemd naar de in dat jaar geboren 
dochter van de oprichter,  Tonke.  Veel be-
kendheid werd verkregen met hun klas-
sieker, de ‘Fieldsleeper’, het houten of 
aluminium model met het kenmerkende 
ronde dak. Vanwege de stijl en kwaliteit 
zijn ze ook als occasion inmiddels erg 
populair. In 2012 werd begonnen met de 
ontwikkeling van de ‘VAN’, een compacte 
camper geschikt voor dagelijks gebruik. 
Dit is een groot succes gebleken met 
diverse prijzen tot gevolg. Klanten ko-
men van over de hele wereld naar Ter-
heijden om een ‘VAN’ of ‘Fieldsleeper’ te 
bestellen. Hierdoor is Tonke uitgegroeid 
tot een van de grootste camperbouwers 
van Nederland.

Informatie: (Hoofd)locatie camping: 
Munnikenhof 21, 4844 PK Terheijden.  
Tijd: 11.00 - 16.00 uur. Locatie werkplaats: 
Munnikenhof 2, 4844 PK Terheijden.

TERHEIJDENSE 
OLDTIMERDAG
 

Vorig jaar was er 
geen oldtimereve-
nement, maar dit 
jaar zijn we weer 

helemaal terug van weggeweest, namelijk 
op zondag 14 april. We gaan “back to 
basic”, terug naar een eendaagse happe-

ning.
Er zijn weer allerlei oude voertuigen te 
bewonderen en ook deze keer ontbreken 
de extra activiteiten niet. Voor de inter-
ne mens wordt met een hapje en drankje 
gezorgd, zoals jullie van ons gewend zijn.
Het belooft een hele leuke dag te worden 
waarbij we ook van alles voor de kleintjes 
geregeld hebben, zoals een draaimolen, 
springkussen, schminken en zandbak.
De locatie is niet veranderd: namelijk de 
Munnikenhof 3 in Terheijden. De tijd is 
van 10.00 tot 18.00 uur.

Dus…kom langs op 14 april; er is voor 
elk wat wils; de toegang en het parkeren 
zijn gratis.  Tot dan!

FOTO EXPOSITIE DINASA

Tijdens de beide paasda-
gen exposeert fotoclub 
DINASA. We tonen ons 
beste werk van het afgelo-
pen 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

PUUR  WIT PRESENTEERT: 
VERA VAN HEERINGEN 
(TRIO)
“This lady oozes class”- John Atkins

Op donderdag 25 april treedt Vera 
van Heeringen op in het Witte Kerkje in 
Terheijden. Zij zal worden begeleid door 
Dave Luke (gitaar, mandoline) en Andy Se-
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ward (contrabas). 
Ja, ze is Nederlands. Maar ze woont in Wales, waar ze ook gere-
geld optreedt. En de muziek die Vera van Heeringen maakt is op 
en top Amerikaans. Zelden klonk een landgenote zo authentiek. 
Aanbevolen, zeker als je fan bent van Gillian Welch en Diana 
Jones.
Haar roots liggen in de Keltische folk en dat wordt duidelijk in 
alles wat ze speelt. Bezield, intens. Haar gitaarspel is subliem en 
niet te evenaren. Ze combineert haar eigen bezielde songwri-
ting met de mooiste klanken op gitaar, mandoline en viool, met 
virtuoze ondersteuning van haar trio. Haar laatste cd “Proper 
Brew” biedt een fraaie verzameling rootsy songs, waarvan Ap-
palachenfolk en (in mindere mate) bluegrass de belangrijkste in-
grediënten zijn. Grotendeels ingetogen en melancholiek, gezon-
gen met een niet heel opmerkelijke maar wel erg prettige stem.

Haar live optredens zijn intiem en ingetogen, waardoor de mu-
ziek voor zichzelf spreekt. Gestript, krachtig en vol groove. Uit-
stekende flatpicking, wervelend vioolspel, hartverscheurende 
teksten, haar natuurlijke stem en ritmische klanken maken haar 
live optreden een echte belevenis. 
Ze tourt met een solide akoestisch trio. Harmonie-koning Dave 
Luke op gitaar, zang en mandoline. Dave is de ruggengraat van 
vele hard werkende land bands en toerde uitgebreid met Nash-
ville singer songwriter Gail Davies. Op contrabas heeft ze pla-
tenproducer Andy Seward. Andy maakte deel uit van folk Super-
star Kate Rusbyband en speelt momenteel met Martin Simpson 
en Brooks Williams.
Kaartverkoop
Kaarten voor dit optreden zijn verkrijgbaar bij Tinckerbell, 
Hoofdstraat 72 in Terheijden en Roots Mail Music, Van Goor-
straat 4 in Breda. Het is ook mogelijk om kaartjes te reserveren 
via het emailadres puurwit@gmail.com. Geef de naam van de 
artiest aan en het aantal kaarten. Vervolgens ontvang je een be-
vestigingsmail en liggen de kaartjes klaar bij de ingang van het 
Witte Kerkje voorafgaand aan het concert. De deuren gaan 
open om 20.00 uur en het concert begint om 20.30 uur.
Meer informatie? Kijk op www.puurwitconcerten.nl of www.
facebook.com/puurwit

ZOMERVERMAAK

Intussen is het corps van vrijwilligers die 
het programma van uitstapjes voorkoken, 
het stadium van wilde ideeën in de trant 
van “gaan we dit jaar op excursie naar 
Dubai of naar de Maai” allang voorbij. 
Er ligt nu een concept klaar waar iedere 
Terheijdenaar en Wagenberger zeker iets van zijn gading in kan 
vinden.
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Heel zedig lichten we enkele tipjes van de 
sluier op, zodat het voorgloeien en genie-
ten alvast kan beginnen. Iets heel nieuws 
is een excursie naar Den Haag met be-
zoek aan de 2e kamer. Misschien fladdert 
die meneer van de uil van Minerva er wel 
in het wild rond. Tevens geeft een voor-
malige bewoner van Den Haag een 1½ 
uur durende rondleiding door de residen-
tiestad.  We gaan natuurlijk met de bus 
daarnaartoe.
Ook hebben we een wandeling in het ves-
tingstadje Heusden op de rol staan. 
Niet nieuw, maar gegarandeerd succes-
vol, zijn de High Tea en de afsluiting met 

kok Fraaske. Of hij een Michelinster heeft 
weten we niet, maar Vredesteinbanden 
zeker. Bij dit laatste evenement zal een 
Spaanse dansgroep optreden met gitaris-
ten en zwoele danseressen. Dan hebben 
we het nog niet gehad over de rondvaart 
over de Dieze in Den Bosch, een fiets-
tocht door onze Baronie, een bezoek aan 
het Gerechtsgebouw in Breda.
Uiteraard is er nog veel meer, maar daar 
leest u alles over in ons boekje, dat in mei 
op uw deurmat klettert. Een mini waar-
schuwing vooraf: er zijn enkele excursies 
waar een maximum deelnemers aan ge-
koppeld is. Dus wie geen spijkers met 

koppen slaat, wordt in de wachtkamer 
gezet. Maar daar is het ook goed toeven. 

KONINGSDAG OP  
WAGENBERG  WORDT 
WEER EEN GROOT FEEST!

Het is weer bijna 
zover, 27 april 
komt eraan. We 
hebben voor de 
inwoners van Wa-
genberg weer een 
mooi programma 

Dank jullie wel Anita Voermans en Gerard van Vugt!
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in elkaar gezet met voor ieder wat wils. In de ochtend star-
ten we op het mooi versierde Van den Elsenplein waar we na 
de versierde fietsoptocht de gedecoreerden zullen ontvangen.  

Vervolgens hebben we een leuk programma met o.a. streetdan-
ce, bootcamp, de koningsdag-quiz en natuurlijk de stratenloop.  
Aan het begin van de middag is de bingo in Plexat en verhuizen 
we het feest naar het Oranjefestival op het terrein van VCW.  
We zullen hier een heus festivalterrein inrichten met ook hier 
een grote variëteit aan activiteiten, show en spel. Naast spring-
kussens voor de kleintjes en een springberg voor de grotere 
kinderen kun je jezelf laten schminken en is natuurlijk ook Pol-
derevents weer aanwezig met leuke activiteiten. 
Voor de volwassenen hebben we een festivalterrein ingericht 
met een podium, statafels, eettentjes, een DJ en ook komt Je-
roen van Wijnen nog zingen. Kortom, een dag met vele leuke 
activiteiten en gezelligheid. Een dag die u niet wilt missen!

KONINGSDAG  TERHEIJDEN 
Thema: Piraten

21 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.

Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
076 - 593 1297 www.restaurantripasso.nl
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Ochtendprogramma:
7.00 uur:  Reveille blazen
9.30 uur: Start fiets versieren bij De 
Zeggewijzer
10.00 uur:  Start optocht 
naar de Schans o.b.v. De 
Harmonie. Het is leuk als 
de kinderen dit jaar ver-
kleed komen in het piraten 
thema
10.30 uur: Aubade bij de 
Schans met oplaten van 
ballonnen.
Middagprogramma:
12.30 uur:  Rommelmarkt op de Binnen-
schans
13.00 uur:  Start spelletjes voor jong en 
oud
17.00 uur:  Afsluiting activiteiten jeugd
Vind jij de schat als eerste?

KIPPENGEKEUVEL 
bij poppentheater ‘Appel Moes’

Drie kippen in een hok, 
samen op één stok.  
Babs,  Wanda en Gabriëlla.
Ze slapen het liefst de hele dag, 
maar of dat van de haan mag…?

Kom je ook kijken naar het kippengekeu-
vel van Babs, Wanda en Gabriëlla? 
Poppenspeelster Renée is al maanden aan 
het naaien, timmeren en verven, want ze 
wil dat de drie kippen er mooi bij zitten 
als ze straks, in de voorjaarsvakantie, mo-
gen optreden in de nieuwe poppenthea-
tervoorstelling  ‘Kippengekeuvel’.
En als Renée niet aan het knutselen is, 
dan zit ze wel achter de computer. Ze 
schrijft, schrijft, krast weer door, schrijft 
opnieuw en… verzint de leukste verha-
len voor kinderen van 4-8 jaar.  Verhalen 
met humor, verhalen waar leerelementen 
inzitten, verhalen waar kinderen zich in 

kunnen verplaatsen, waar ze op kunnen 
reageren. Verhalen waar muziek niet in 
mag ontbreken. Er zijn al heel wat voor-
stellingen inmiddels geschreven, gegeven 
en steeds doet ze dat met heel veel ple-
zier. 
“Een hobby,” zegt Renée, “met als doel 
een lach op kindergezichtjes te toveren. 
Wat is er mooier dan dat?” 
Ook in deze voorjaarsvoorstelling gaat 
er weer heel wat gelachen, gekeuveld (en 
gekukeld!) worden. Een voorstelling waar 
niet alleen drie kippen en een haan een 
hoofdrol spelen, maar er ook nog een 
muisje langs komt.  Tja, wat die er nou 
mee te maken heeft…?
Alle kinderen van 4-8 jaar met hun 
ouders, opa of oma zullen weer volop 
genieten van dit nieuwe verhaal en wie 
weet… na afloop echte kippen kijken op 
het mooie landgoed van Munnickenheide! 
De voorstellingen zijn op dinsdagmid-
dag 30 april om 14.00 uur en woens-
dagochtend 1 mei om 10.30 uur in 
de hobbyschuur van Munnickenheide, 
Munnikenhof 20 in Terheijden.
Vanwege de knusse, maar kleine ruimte 
is het nodig om je van te voren op te ge-
ven via de mail: appelmoespoppen@out-
look.com. Je bent dan verzekerd van een 
plaats. Elke vraag of aanmelding wordt 
beantwoord en voorzien van overige in-
formatie over de voorstelling.
Heel vaak wordt de vraag gesteld of het 
zusje of broertje van twee of drie jaar 
ook mee mag…: ‘De voorstellingen zijn 
geschikt voor kinderen van 4-8 jaar. Ook 
al is het lastig om een oppas te regelen, 
vaak is een uur intensief meedoen te lang 
voor twee- en driejarigen en leiden zij de 
aandacht af van de doelgroep waarvoor 
het bestemd is. Dat is jammer.
Natuurlijk is niet elk kind hetzelfde. Kun-
nen kinderen van drie jaar (twee jaar is 
echt te jong!) het al opbrengen om een 
uur mee te doen, dan zijn ze van harte 
welkom!’
Graag tot ziens!
Vrijwilligers gezocht voor werk-
zaamheden bij poppentheater ‘Ap-
pel Moes’: 
- Aankondigingen (op A4-tjes) ophangen 
bij scholen, winkels etc.
- Hobbyruimte leeg maken: (tafels, kruk-
ken en stoelen sjouwen) en het poppen-
theater mee helpen opbouwen
- Iemand die achter de kassa wil zitten
- Entreekaartjes maken
- Een gitarist, accordeonist, toetsenist die 
het leuk vindt om kinderliedjes te bege-
leiden 
- Recensies schrijven 
- Hulp bij het afbreken en opruimen 
Ook is poppentheater ‘Appel Moes’ nog 

steeds op 
zoek naar 
ruimte waar-
in gewerkt en 
voorstel l in-
gen gegeven 
kunnen wor-
den. Ondanks 
dat het in de 
hobbyschuur 
van Munnic-
kenhof super 
gezellig is, blijft het toch een opgave om 
iedere keer de ruimte leeg te maken, 
poppentheater op te bouwen,  nader-
hand weer af te breken en alles weer in 
de oude staat te herstellen. Wie weet of 
heeft een ruimte waar het theater kan 
blijven staan? Een schuur, kantoorruimte, 
verenigingsgebouw of klaslokaal…?

EINDSHOW DANSSCHOOL 
FUSE 2018/2019

Op zondag 23 juni 2019 
is het zo ver. Alweer de 6e 
eindshow van dansschool 
Fuse en ook dit jaar is 
deze te zien in de grote 

zaal van het Chassé Theater te Breda.  
Kaartverkoop voor deze show start 
op 23 mei en gaat via de website www.
chasse.nl. Afgelopen edities waren we 
meer dan uitverkocht en vorig jaar tij-
dens onze eerste editie in het Chas-
sé Theater kwamen er ruim 850 toe-
schouwers naar onze show kijken.  
De voorstelling belooft weer een groot 
spektakel te worden met dansers van 
verschillende leeftijden; denk hierbij aan 
peuters, kids, jeugd & volwassenen met 
dansstijlen van Hiphop, Breakdance tot 
Modern.  DIT WIL JE NIET MISSEN!
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44ste SERIE  THEECONCERTEN  ZEER 
VEELBELOVEND
Abonnementen 2019-2020 in de voorverkoop

De nieuwe serie theeconcerten - op zondagmid-
dagen (15.30 uur) tijdens de ‘koudere maanden’ 
- heeft een zeer aantrekkelijk programma. Het 
concertbezoek in het Witte Kerkje zal voor vrij-
wel iedereen aangenaam zijn en een mooie ac-
tiviteit voor de zondag, want de drempel is laag, 
niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk.
Dat komt o.a. door de nog steeds zeer lage 
entreeprijs, de gratis thee tijdens de pauze, de 
relaxte sfeer, een ‘praatje’ door de musici, de 
aansprekende muziek (niet ‘zwaar’) en ….. heel 
uniek: iedereen t/m 18 jaar kan gratis het concert be-
zoeken.
De data 2019 - 2020 kunt u alvast noteren en reserveren voor 
alle concerten is zelfs al mogelijk. 
15 september 2019:  35ste Amateurconcert. Aanmelding mo-
gelijk en toegang gratis.
03 november 2019: ARTEX Quartet - saxofoonkwartet met 
4 gedreven en ambitieuze saxofonisten:  Christiaan van der Weij 
- sopraansaxofoon, Els van der Weij - altsaxofoon, Miriam Stof-
felsma - tenorsaxofoon, Nina van Helvert - baritonsaxofoon; 
http://artexquartet.com 
15 december 2019: Kamerkoor Toonkunst Rotterdam met 
dirigent Maria van Nieukerken; www.toonkunst.nl/over-ons/ka-
merkoor/ 
05 januari 2020: Rogier de Pijper - fluit + Sander van Willigen-
burg - gitaar; www.rogierdepijper.nl en www.flutecolors.com 
16 februari 2020:  Vocaal Ensemble D R I E S T, o.l.v. Frans van 
Hoek. Ien Bouwmans, Lieve van Tuijl, Peter Cornelissen en Peter 
Ruiter zingen liederen van componist/tekstschrijver Frans van 
Hoek in Renaissance-of Barokstijl.
29 maart 2020: Leids Barok Ensemble. Al 30 jaar LBE, voor de 
3e keer bij onze theeconcerten; www.hetlbe.nl

Entree per concert: Blijvend laag! Slechts € 6,50 / t/m 18 jaar 
gratis / Een vrijwillige gift? Graag!
3-Concertenkaart: 3 concerten naar keuze:  Voorverkoop 
€ 18,- (daarna € 18,50)
Abonnement: voor 5 concerten (november t/m maart):  Voor-
verkoop € 28,50 (daarna € 29,50)
Cadeaukaart: Wilt u iemand een theeconcert in het Witte 
Kerkje cadeau doen? Er zijn mooie cadeaukaarten te koop voor 
€ 6,50 p.p. per concert, excl. porto.
Rekeningnummer: 
NL92 RABO 0305 7899 29, t.n.v. St. Theeconcerten Witte Kerk-
je Terheijden. Op deze rekening kan abonnementsgeld worden 
overgemaakt en met iedere donatie, klein of groot, zijn we heel 
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blij. 
Adres: Witte 
Kerkje, Hoofd-
straat 1, 4844 
CA Terheijden
I n f o r m a t i e /
reserveren: 
 email: theecon-
c e r t e n . w i t t e -

kerkje@ziggo.nl; telefoon: 076 593 1177 
(Agaath) // 076 593 4434 (Babs); website: 
https://theeconcerten.wordpress.com; 
Facebook: www.facebook.com/Theecon-
certenTerheijden  
YouTube-kanaal: www.youtube.com/
channel/UCGgL7O9gt-gxEFuC1Wdz1BA
Informatie over de concerten per 
email ontvangen? Even een mailtje is 
voldoende.

ZOMERVERMAAK EN 
VROUWEN  VAN NU

Soms na een perio-
de van aanslagen en 
te grote wisselingen 
op het politieke vlak 
zinkt de moed je wel 

eens in je maat 42. Maar dan gebeurt er 
iets dat het vertrouwen in de medemens 
weer doet opflakkeren. Zo overkwam het 
ons- vrijwilligers van Zomervermaak- dat 
tijdens een vergadering de deur open 
zwierde en 2 bestuursleden van “Vrou-
wen van Nu” ons kwamen verblijden met 
een cheque ter waarde van € 162,-.

Deze vereniging van zo’n kleine 80 dames 
houdt lichaam en geest vitaal door o.a. 
stadswandelingen te maken, jeu de boules 
wedstrijden te spelen, cursussen te geven, 
volks te dansen of te volksdansen, bloem-
schikken enz. Ook verzamelen zij gebruik-
te kleding. Meestal wordt deze opbrengst 
gebruikt om excursies te bekostigen, maar 
nu rees het idee om een nuttige organi-
satie wat financiële bewegingsruimte te 
geven. Alice (niet die van in Wonderland) 

opperde Zo-
mer vermaak , 
een stichting 

die uitstapjes in de vakantietijd organi-
seert voor mensen die daar zelf niet zo-
veel meer aan toe komen, te fêteren.
Ons dorp wordt zo nog leefbaarder door 
zorg voor elkaar en verder kijken dan het 
eigen belang. Blijft de vraag waarom er di-
verse vrouwenclubs zijn. Wanneer komt 
“Mannen van Toen”?

DE SOVAK-FOODTRUCK 
BIJ  WEER EN GEEN  WEER

Onze SOVAK-food-
truck staat weer aan 
de Kleine Schans 
in Terheijden. Wij 
hebben er zin in! 
Maar…  soms werkt 
het weer niet mee.  
De foodtruck blijft daarom in de stalling 
staan als het kwik niet hoger stijgt dan 
13•C en als er regen voorspeld wordt. 
Is de temperatuur hoger dan 13c en zijn 
de buien overgewaaid, dan staat de SO-
VAK-foodtruck de volgende dag weer op 
zijn standplaats met koffie en taart!

Bij goed weer zijn wij open op woens-
dag, donderdag en vrijdag van 10.00 
-16.00 uur en iedere laatste zondag van 
de maand 11.00-16.00 uur. Tot ziens op 
ons terras!

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. 
Beste Brabantse worstenbroodje
Ieder jaar organiseert Omroep Brabant 
de verkiezing van het beste Brabantse 
worstenbroodje. Bij de finalisten wa-
ren bakkers uit de gemeente Drimme-
len prominent aanwezig en wij volgden 

hen tijdens de laatste bakronde. Bij het 
bekend maken van de uitslag bleek dat 
onze bakkers nog steeds tot de besten 
behoren. Bij de categorie leerlingen MBO 
ging Kas Verkooijen er met de eerste prijs 
vandoor, gevolgd door Stijn van Dongen, 
die 2e werd. Bij de professionals voerden 
‘onze’ bakkers de lijst aan: Lars van Don-
gen uit Wagenberg kreeg de 1e prijs, Jür-
gen van Dongen uit Terheijden werd 2e en 
Jeroen van der Steen uit Made stond op 
een mooie 3e plaats.

Kick off Jaar van de Bouw TEC

Het Traais Energie Collectief (TEC) start 
dit jaar met de bouw! Nog maar een jaar 
geleden presenteerde het Traais Energie 
Collectief het plan om Terheijden als eer-
ste dorp in Brabant energie-neutraal te 
maken. Op 29 maart vierde het TEC dat 
de bouw van een eigen duurzame ener-
gievoorziening van start gaat. In april gaat 
de schop de grond in voor de aanleg van 
het warmtenet in het centrum van Ter-
heijden. Onder grote belangstelling begon 
de avond met een prachtig schouwspel: 
een projectie op een pand in de Mark-
straat. Daarna ging het feest door in De 
Abt, waar de projecten van het Traais 

VAN  ALLES  WAT
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Energie Collectief volop aandacht kregen.
Gemeente actueel - april
Iedere maand komt een gast van het col-
lege 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 infor-
meren over actuele zaken die in onze ge-
meente spelen.
Oud en jong - deel 1

In onze nieuwe serie ‘Oud en jong’ kijken 
we naar de verschillen van de tijd waar-
in de ouderen opgroeiden in vergelijking 
met het opgroeien van de jeugd van nu. 
In deze eerste aflevering ging onze crew 
met 2 leerlingen van De Zeggewijzer in 
Terheijden naar het Brabants Museum 
Oud Oosterhout. Zij namen daar plaats 
in een oud klaslokaal van zo’n 50-60 jaar 
geleden en gingen daarover met elkaar in 
gesprek. Benieuwd naar het verschil met 
nu? Kijk dan ook naar onze volgende afle-
vering in deze serie.
De geluksagenda van de gemeente 
Drimmelen

Op 20 maart was het de internationale 
dag van geluk. Ook onze gemeente ging 
aan de slag met geluk. Wethouder Jan 
Willem Stoop toerde in januari en febru-
ari met zijn geluksbusje door de gemeen-
te en ging in alle dorpen in gesprek met 
inwoners over dit thema. Dit resulteerde 
in een geluksagenda, die op de internati-
onale dag van geluk werd gepresenteerd. 
Wij bezochten de gelukshaltes in Made 
en Hooge Zwaluwe en natuurlijk ook de 
presentatie op 20 maart.
Wie we zijn en waar u ons kunt vin-
den
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeen-
te Drimmelen. Een enthousiaste groep 
vrijwilligers maakt programma’s voor ra-
dio, tv en kabelkrant. Leuk en informatief 
om naar te kijken en te luisteren, maar 

nog leuker is het om zelf daaraan mee te 
werken.  Wij zijn daarom altijd op zoek 
naar radiomakers, presentatoren, came-
ramensen, editors, technici en redacteu-
ren. 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.omroep-
drimmelen.nl
Wekelijks nieuwe televisie items op Zig-
go 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 radiozender 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 natuur-
lijk ook online via de livestream.  Volg ons 
ook op de website www.omroepdrimme-
len.nl en op Facebook.

DUURZAAMHEIDSBELEID 
VAN ONZE GEMEENTE 
Ontmoet wethouder Jürgen Vissers 
tijdens het duurzaamheidscafé

Zoals u weet orga-
niseert Duurzaam 
Drimmelen re-

gelmatig een duurzaamheidscafé waarin 
informatie wordt gegeven over allerlei 
onderwerpen die met duurzaamheid te 
maken hebben. Het gaat om duurzaam-
heid in brede zin, dus niet alleen ener-
gie(transitie).
In het café van 16 april licht Jürgen Vis-
sers, wethouder van duurzaamheid, het 
beleid van de gemeente toe. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen is 
een nieuw college aan de slag gegaan om 
onder andere het duurzaamheidsbeleid 
verder vorm te geven. Wat is er terecht 
gekomen van de plannen? Wat is er het 
afgelopen jaar bereikt, welke initiatieven 
zijn genomen en welke voornemens lig-
gen klaar? En hoe worden de burgers en 
de maatschappelijke organisaties bij het 
beleid betrokken?
Jürgen Vissers, bijgestaan door zijn amb-
telijk adviseur energietransitie Toine van 
Arendonk, zal duurzaamheid breed op-
pakken. Natuurlijk kan een belangrijk the-
ma als de energietransitie niet onbespro-
ken blijven, maar daarnaast is er aandacht 
voor duurzaamheid in de openbare ruim-
te, de natuur in de gemeente, afval, ver-
voer, wonen en economie. Ook inkoop en 
aanbesteding is een van de thema’s, want 
met het op een juiste manier inkopen en 
aanbesteden kan een groot verschil wor-
den gemaakt.
Niet al deze onderwerpen zitten in de 
portefeuille van de wethouder duur-
zaamheid, maar het is logisch dat deze 

toch worden belicht. Want wanneer is 
duurzaamheid eigenlijk géén punt van 
aandacht?  
Het leuke van deze avond is dat in het 
gezellige clubhuis van de Madese Natuur-
vrienden de drempel voor het stellen van 
vragen en het ontstaan van een goede 
discussie laag is. Iedereen kan meedoen. 
Het bestuur van Duurzaam Drimmelen is 
blij dat Jürgen Vissers het gesprek op deze 
manier wil aangaan. 
Op dinsdag 16 april 2019 bent u welkom 
in het clubhuis van de Madese Natuur-
vrienden. De avond begint om 20.00 uur; 
inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur. 
“De Liniehof” ligt aan de Kievitstraat 3 
in Made. U kunt het niet missen want er 
staan wegwijzers.
Aan deelname zijn geen kosten verbon-
den. En neem uw buren mee! Tot ziens 
op 16 april.

FOTO  VAN DE MAAND

Foto van de maand april van 
fotoclub Dinasa. 
De fotograaf is Jan Tabak.

KERKDIENSTEN  VAN 
DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-
WAGENBERG

Zondag 14 april 10.00 uur: drs. H. 
Berflo uit Dorst. Diaconiecollecte: Kia - 
project 40 dagentijd. Locatie: het Witte 
Kerkje.
Witte Donderdag 18 april 19.30 uur: 
ds. E. Fockens. Viering Heilig Avondmaal. 
Locatie: protestantse kerk te Lage Zwa-
luwe, Kerkstraat 49.
Goede Vrijdag 19 april 19.30 uur: ds. 
E. Fockens met medewerking van de can-
torij onder leiding van Leander Schoor-
mans. Locatie: protestantse kerk te Lage 
Zwaluwe, Kerkstraat 49.
Stille Zaterdag 20 april 21.30 uur: ds. 
E. Fockens. Viering Heilig Avondmaal. Lo-
catie: protestantse kerk te Lage Zwaluwe, 
Kerkstraat 49.

KERKEN
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Zondag 21 april, 1e Paasdag 10.00 uur: ds. E. Fockens m.m.v. 
de cantorij onder leiding van Mariëtte  Verkerk. Diaconiecollec-
te: vrienden van dhan. Locatie: het Witte Kerkje.

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

Diensten door de week en in het weekend
Zaterdag 13 april 19.00 uur: Palmzondag: Eucharistievie-
ring.  Voorganger pastoor P. Schellens  -  Dames-, Heren- en 
Gummaruskoor. 
Maandag 15 april 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger Mevr. G. v.d. Korput.
Dinsdag 16 april 14.00 uur: Zonnebloemviering in het  Witte 
Kerkje. Voorgangers dominee B. Fockens en Mevr. G. v.d. Korput  

-  Herenkoor.
Donderdag 18 april 10.30 uur:  Witte Donderdagviering 
van Palm tot Pasen in Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger 
Dhr. K. Karremans.
Vrijdag 19 april 15.00 uur: Goede Vrijdag  -  Kruiswegvie-
ring.  Voorganger Mevr. G. v.d. Korput  -  Dameskoor.
Zaterdag 20 april GEEN  VIERING.
Zondag 21 april 11.00 uur: 1e Paasdag  -  Eucharistieviering 
met extra collecte. Voorgangers pastoor J. Paes en past. werker 
G. Oostveen  -  Anthony Singers.
Maandag 22 april 10.30 uur: 2e Paasdag - Woord- en 
Communieviering in Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger 
Mevr. G. v.d. Korput
Mededeling
Omdat er vanaf 1 april gewerkt gaat worden aan onze kerkto-
ren, komt er bij de ingang van onze zaal “De Abt” een hoogwer-
ker te staan. Vanaf april is de ingang van ons kerkhof bereikbaar 
via de Markstraat, naast het materiaal- waterhuisje. Er zijn ope-
ningstijden voor de toegang van het kerkhof gepland vanaf 9.00 
uur tot 17.00 uur.  Wilt u hier rekening mee houden? Dank u.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 5931216. 
U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, 
een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewij-
zen enz.  In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact 
opnemen met 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 of 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.

BASISSCHOOLLEERLINGEN  DENKEN 
MEE  OVER NIEUWE SPLASHCENTRA 
VOOR  ZWEMBADEN

De voorbereidingen voor de renovatiewerkzaamheden van bei-
de zwembaden in onze gemeente zijn gestart. Grote verande-
ringen voor de bezoekers worden de nieuwe splashcentra bij 
de zwembaden. Een splashcentrum is eigenlijk een soort water-
speeltuin: een ondiep bad met sproeiers en verschillende water-

GEMEENTE
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speeltoestellen. De gemeente Drimmelen 
laat kinderen van alle basisscholen in de 
gemeente op speelse wijze meedenken 
over de invulling van deze splashcentra 
voor De Randoet en Het Puzzelbad.
Aftrap toer langs basisscholen
De aftrap voor deze toer langs alle basis-
scholen werd door wethouder Jan-Wil-
lem Stoop gehouden bij basisschool de 
Lage Weide in Made op 5 april 2019. Daar 
kregen twee groepen 8 eerst een pre-
sentatie met uitleg en daarna mochten 
zij aangeven welke waterspeeltoestellen 
zij het leukste vinden. Dit wordt op de 
andere scholen herhaald en daarna wordt 
er bekeken welke toestellen de meeste 
voorkeursstemmen hebben gekregen. De 
scholen geven hun keuze aan voor het 
zwembad waar hun leerlingen meestal 
gaan zwemmen: De Randoet of Het Puz-
zelbad. Het Puzzelbad heeft over het al-
gemeen wat jongere bezoekers dan De 
Randoet, dus ook daar wordt rekening 
mee gehouden in het uiteindelijke ont-
werp voor het betreffende bad.

De kinderen zijn onze belangrijkste 
adviseurs
Wethouder Jan-Willem Stoop vertelt: 
“Voor veel kinderen is het spelen en 
zwemmen bij Het Puzzelbad of De Ran-
doet nu een schitterende belevenis en zal 
het later een mooie jeugdherinnering zijn. 
We vinden het erg belangrijk om de uit-
eindelijke gebruikers van de splashcentra 
bij het ontwerp te betrekken. Dit doen 
we door naar de scholen toe te gaan en 
het aan de kinderen zelf te vragen. De 

kinderen zullen net 
als eerder bij de keu-
ze van speeltoestel-
len onze beste en be-
langrijkste adviseurs 
zijn.”
Werkzaamheden 
voor de renovaties
Het uiteindelijke ont-
werp van de splash-
centra wordt onthuld 
tijdens de herope-
ning van de zwemba-
den na de renovatie.  
Voor deze opening 

worden de scholen ook uitgenodigd, zo-
dat de kinderen het eindresultaat met 
eigen ogen kunnen zien en het splashcen-
trum zelf kunnen beleven. De werkzaam-
heden voor de renovaties beginnen vanaf 
1 september 2019 als het zomerseizoen 
afgelopen is en het zwembad gesloten is 
voor het winterseizoen. De werkzaam-
heden nemen 1 winterseizoen in beslag, 
zodat de zwembaden op 1 mei 2020 in 
nieuwe vorm weer open kunnen.

BURGEMEESTER GERT 
DE KOK FELICITEERT 
WINNAAR ‘LEKKERSTE 
BRABANTSE 
WORSTENBROODJE 2019’

Op woensdag 27 
maart 2019 vond 
de jaarlijkse wed-
strijd om Het Lek-
kerste Brabantse 
Worstenbroodje 
weer plaats. Dit jaar 
was een bijzonder 

jaar voor de gemeente Drimmelen, want 
in de categorie ‘professionals’ was de vol-
ledige top 3 afkomstig uit onze gemeente.
Die top 3 van Het Lekkerste Brabantse 
Worstenbroodje 2019 in de categorie 
‘professionals’ ziet er als volgt uit:
- Bakkerij Léon van Dongen, Lars van 
Dongen uit  Wagenberg
- Bakkerij van Dongen, Jürgen van Don-
gen uit  Terheijden
- Echte Bakker van der Steen, Jeroen van 
der Steen uit Made
Bovenaan de lijst pronkt de naam van 
Lars van Dongen van Bakkerij Léon van 
Dongen in Wagenberg. Deze 26-jarige 
bakker wist de felbegeerde trofee te win-
nen. Burgemeester Gert de Kok wilde de 
winnaar dan ook graag persoonlijk felici-
teren.
Op maandag 1 april 2019 bezocht hij 
daarom de winnende bakkerij waar Lars 
werkzaam is: Bakkerij Léon van Dongen 

in Wagenberg voor een felicitatie. Aan-
sluitend bezocht de burgemeester de fir-
ma Jos en Roy Havermans, omdat zij de 
worst geleverd hebben voor het winnen-
de worstenbroodje.  
De gemeente Drimmelen is erg trots op 
de prestaties van de bakkers in onze ge-
meente!

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Start openbare aanbesteding soci-
aal culturele centra De Cour en Pl-
exat
Op donderdag 21 maart 2019 is de open-
bare aanbesteding gestart van de exploi-
tatie van twee sociaal culturele centra 
in de gemeente Drimmelen. Dit zijn De 
Cour in Terheijden en Plexat in Wagen-
berg. De sluitingsdatum is 20 mei 2019. 
De aanbesteding betreft twee aparte 
percelen. Het Programma van Eisen en 
alle bijbehorende stukken kunnen kos-
teloos geraadpleegd worden op www.
tenderned.nl.  De volledige aanbesteding 
inclusief het stellen van vragen verloopt 
digitaal via www.tenderned.nl.
Tracés 380 kV in beeld na werkate-
liers met alle betrokkenen

Door West-Brabant komt een nieuwe 
hoogspanningsverbinding om te zorgen 
dat er ook in de toekomst voldoende 
stroom beschikbaar blijft. TenneT voert 
de opdracht van het ministerie uit. In 
2017 besloot de minister waar de lijn gaat 
komen. TenneT voerde afgelopen periode 
gesprekken met inwoners en belangheb-
benden om op 12 locaties optimalisaties 
van deze lijn in beeld te brengen. De uit-
komsten van die gesprekken, de effecten 
en de overgebleven varianten tref je in 
het derde projectenboek van TenneT via 
www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-we-
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ten/nieuwsbrieven. Kijk voor meer informatie op www.drim-
melen.nl/traces-380-kv-beeld-na-werkateliers-met-alle-betrok-
kenen
Het abonnementstarief  Wmo
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang moge-
lijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteu-
ning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Officieel heet deze wet Wmo 2015. Het gaat bijvoorbeeld om 
rolstoelen, scootmobielen, hulp bij het huishouden, begeleiding 
en dagbesteding, ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te 
ontlasten.
De gemeente Drimmelen vraagt voor de Wmo-ondersteuning 
een eigen bijdrage. Het CAK berekent de hoogte van de eigen 
bijdrage en int deze bij de mensen die een Wmo-voorziening 
hebben. Voor rolstoelen en gebruik van de deeltaxi wordt geen 
eigen bijdrage via het CAK gevraagd. 
Vanaf 2019 geldt een abonnementstarief voor het gebruik van 
Wmo-voorzieningen. De ondersteuning vanuit de Wmo kost 
vanaf 2019 voor iedereen € 17,50 per 4 weken, ongeacht inko-
men, vermogen of het aantal Wmo-voorzieningen dat iemand 
heeft. Het abonnementstarief is een maximumtarief. Als de 
voorziening minder kost, wordt door het CAK minder in reke-
ning gebracht. Voor gehuwden waarvan minstens 1 partner nog 
niet AOW-gerechtigd is, wordt de eigen bijdrage op € 0 gesteld.
Het CAK stuurt rekeningen voor de eigen bijdrage. Het CAK 
heeft een verwerkingstijd nodig. De rekening over januari komt 
ongeveer in maart of april. Dus pas dan merken Wmo-cliën-
ten iets van het nieuwe abonnementstarief (Tot en met februari 
krijgt u een rekening zoals u gewend bent.).
Kijk voor meer informatie over het abonnementstarief en bijbe-
horende maatregelen, kosten en mogelijkheden op www.drim-
melen.nl/abonnementstarief-wmo
Glasvezel ambassadeurs gezocht voor het buitengebied 
van de gemeente Drimmelen
Voor een leefbare en economisch gezonde gemeente is snel 
internet onmisbaar. Daarom wil de gemeente Drimmelen heel 
graag dat de gehele gemeente voorzien is van zogenaamde 
breedband. Dit betreft voornamelijk de buitengebieden van de 
gemeente Drimmelen. Omdat de gemeente geen nutsbedrijf 
voor telecom netwerken is doen we dat niet zelf. Daarom start 
de firma Glasvezel buitenaf binnenkort in samenwerking met de 
gemeente Drimmelen een campagne voor glasvezel in het bui-
tengebied. Woon jij in het buitengebied van de gemeente Drim-
melen en vind je het belangrijk dat er glasvezel komt? Word 
dan ambassadeur! Glasvezel buitenaf zoekt namelijk meerdere 
enthousiaste ambassadeurs om andere inwoners te ondersteu-
nen en adviseren. Voor vragen of meer informatie over het am-
bassadeurschap kunt u contact opnemen met Roy Keizers via 
r.keizers@glasvezelbuitenaf.nl. 
Kijk voor meer informatie ook op www.drimmelen.nl/aan-
leg-glasvezelkabel
Voortgang herinrichting centrumroute Terheijden
De herinrichting van de doorgaande route in Terheijden is nog 
in voorbereiding. Het is een goed moment om u te informeren 
over wat we hebben gedaan en wat we nog gaan doen.
Na de informatieavond van afgelopen december zijn er op basis 
van de doorgekregen reacties aanpassingen gedaan in het ont-
werp en het bestek. De aangepaste tekeningen verwachten we 
eind maart 2019 op www.drimmelen.nl/herinrichting-centrum-
route-terheijden te kunnen presenteren.
De verwachting is dat eind mei het werk definitief gegund kan 
worden aan de aannemer. Deze aannemer legt ook het warmte-
net voor Traais Energie Collectief aan. Tegen die tijd informeren 
we u over de definitieve start van de werkzaamheden.
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Die werkzaamheden worden uitgevoerd 
in twee delen. Deel 1 vanaf de rotonde 
tot de Schapenbogert wordt als eerste 
opgepakt. Deel 2 Schapenbogert tot aan 
het kombord in de Molenstraat voeren 
we pas uit als het Waterschap Brabantse 
Delta goedkeuring geeft. Deze goedkeu-
ring hangt af van de keuze over de huidige 
en toekomstige waterkering. Dit besluit 
wordt naar verwachting in het vierde 
kwartaal genomen. 
In de afgelopen twee maanden is er een 
archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. 
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 
er hoge archeologische verwachtingen 
zijn. Om deze beter in beeld te krijgen 
zijn er  proefvakken gegraven in de rij-
baan van de Molenstraat, Raadhuisstraat, 
Markstraat en Hoofdstraat. Tijdens deze 
werkzaamheden wordt het doorgaand 
verkeer omgeleid via het Molenpad, Lage 
Weg, Ruitervaartseweg en Zeggelaan. De 
omleidingen worden bekend gemaakt 
met omleidingsborden. De aannemer in-
formeert de aanwonenden van het proef-
vak over de bereikbaarheid.
Tijdens een groot project werken wij 
altijd samen met de nutsbedrijven. Dit 
is voor hen ook het beste moment om 
leidingnetwerk aan te passen. Enexis ver-
legt of verzwaart een aantal leidingen in 
de Markstraat voordat wij daar het riool 
vervangen. Zij starten hiermee in de week 
van 29 april 2019. Brabant Water past net 
als Enexis een aantal leidingen in de Mark-
straat aan. Zij starten hiermee ook in de 
week van 29 april 2019. De aannemer van 
Enexis en Brabant Water informeert de 
bewoners daar zelf over. 
Naast bewonersbrieven en de gemeen-
telijke website maakt de gemeente ook 
gebruik van de BouwApp voor com-
municatie over dit project. U kunt de 
BouwApp downloaden in de appstore 
van Apple of in Google Play Store. Daarna 
kunt u deze op uw smartphone of tablet 
installeren. Het project ‘Herinrichting 
doorgaande route Terheijden’ is daar te 
vinden. Daar plaatsen we regelmatig be-

richten. Op die manier kunt u het project 
ook volgen.
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. U 
kunt het beste contact met opnemen met 
Wim Kapitein via het algemene telefoon-
nummer van de gemeente Drimmelen 
(140162). Ook kunt u aanvullende infor-
matie zoals de verzonden bewonersbrief 
en de terugkoppeling van de informatie-
avond terugvinden op www.drimmelen.
nl/herinrichting-centrumroute-terheijden
Zwerfkatten
De gemeente Drimmelen werkt samen 
met de Dierenbescherming om het aantal 
verwilderde zwerfkatten in de gemeente 
te verminderen. In 2018 zijn er 20 verwil-
derde katten gevangen in onze gemeen-
te door de Dierenbescherming. Het ging 
om 9 volwassen katten en 11 kittens.  

Ziet u verwilderde katten, dan kunt u dit 
melden via meldpunt@drimmelen.nl of 
via telefoonnummer 140162. De katten 
worden vervolgens gevangen. Kittens gaan 
naar een gastgezin. Volwassen katten wor-
den geneutraliseerd en weer teruggezet 
op de plek waar ze zijn gevangen.  Doordat 
de dieren zich niet meer kunnen voort-
planten, groeit de populatie niet meer en 
sterft deze door natuurlijk verloop uit. 
Verwilderde katten zijn niet te verwarren 
met tamme huiskatten. De verwilderde 
katten hebben een dikke, vaak onverzorg-
de vacht, zichtbare krassen of littekens op 
hun kop of op hun lijf, dragen geen hals-

band en zijn bang voor mensen. 
Drimmelen scoort goed op afval-
scheiding
Samen met haar inwoners zet de ge-
meente Drimmelen in op meer en be-
tere afvalscheiding. De landelijke ambitie 
is om in 2020 per inwoner maximaal 
100 kilo restafval per jaar te hebben. 
Deze ambitie is in Drimmelen in 2018 
al gerealiseerd. Uit het rapport resul-
taat gescheiden afvalinzameling 2018 
blijkt dat de hoeveelheid restafval per 
inwoner in Drimmelen 98 kilo bedraagt.  
Wethouder Jürgen Vissers: ‘Het is gewel-
dig om te zien dat we samen met de in-
woners de doelstelling van 2020 al heb-
ben behaald. Toch blijft het belangrijk dat 
we ook in 2019 en in de toekomst ons 
afval goed blijven scheiden. Zo bestaat 
het overgrote deel (tot wel 80%) van ons 

huishoudelijk afval uit waardevolle stof-
fen waarvan nieuwe producten gemaakt 
kunnen worden.  Zo leveren uw etensres-
ten en gft-afval weer groen gas en com-
post op en wordt er bijvoorbeeld van 
lege drankpakken toiletpapier gemaakt’.  
Door thuis uw afval goed te scheiden 
worden waardevolle grondstoffen be-
houden. Deze waardevolle stoffen zijn 
onder meer plastic verpakkingen, blik en 
drinkpakken, Gft en etensresten, glas, oud 
papier en karton, speelgoed en kleding. 
Kijk op www.afvalscheiden.nu wat in wel-
ke container hoort en voor handige tips 
over afval scheiden. 
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergun-
ningen
Wagenberg, Dorpsstraat 50 (4845 CG) 
(W-2019-0160): Het plaatsen van een bij-
gebouw.
Wagenberg, Kerkstraat (4845 ED) (W-
2019-0164): Het bouwen van twee wo-
ningen en twee appartementen.
Terheijden, Bredaseweg 22 (4844 CL) 
(W-2019-0174): Het uitbreiden van de 
bedrijfsruimte.
Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Terheijden, Polderstraat t.h.v. nr. 2 (4844 
KW) (W-2019-0009): Het kappen van 
drie bomen.
Terheijden, Ravensnest 5 (4844 TT) (W-
2019-0093): Het kappen van één boom.
Terheijden/Wagenberg, Biezelaar, Bunt-
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laar, Dorpsstraat, Van den Elsenplein, Ganzenweel, Haagwinde, 
Hulsdonk, Kerkstraat, Koningsveld, Moerdijkseweg, Noordse-
weg, Omloop, Rode Vaart, Ruitersvaartseweg, Veldbies, Vlasselt, 
Wagenstraat, Withuisstraat (4844/4845) (W-2019-0063): Het 
kappen van 49 bomen, met herplantplicht van 23 bomen.
Wagenberg, Wagenstraat 78 (4845 CX) (W-2019-0081): Het 
plaatsen van een container.
Opleggen maatwerkvoorschriften activiteitenbesluit
Wagenberg, Zandkuil 6 (4845 PE) (W-2018-0563): Opleggen 
maatwerkvoorschriften voor afvalwater.
Bekendmaking verkeersbesluit voor het reserveren van 
een parkeerplaats
Burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen ma-
ken bekend dat zij een verkeersbesluit nemen om een parkeer-
plaats voor het opladen van elektrische voertuigen in te richten 
op één van de parkeervakken aan de Liesveld in Terheijden nabij 
huisnummer 45. Hier wordt het bord E4 van bijlage I van het 
RVV 1990 geplaatst in combinatie met een onderbord met de 
tekst “alleen opladen elektrische voertuigen”.
Op dit verkeersbesluit is een bezwaarprocedure van kracht. 
Bekendmaking verkeersbesluit instellen 30 km/h-zone 
Botzegge in Terheijden
Burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen ma-
ken bekend dat zij een verkeersbesluit nemen tot het instellen 
van een 30 km/h- zone op de Botzegge in Terheijden door het 
plaatsen van zonaal uitgevoerde borden model A1 en A2 van 
bijlage I van het RVV 1990 bij de aansluiting van de Botzegge aan 
de Zeggelaan.
Op dit verkeersbesluit is een bezwaarprocedure van kracht. 
DORPSGERICHT WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om het bevor-
deren van leefbaarheid, veiligheid en so-
ciale betrokkenheid. Hiervoor werkt de 
coördinator dorpsgericht werken samen met bewoners, wo-
ningcorporaties, politie en straathoekwerker. Wilt u ook bijdra-
gen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 140162 of 
llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen via twitter: 
@LilianDrimmelen.  
Wandel Challenge 

Beweegt u wel genoeg? Lukt het niet om dagelijks minimaal een 
half uur te bewegen en lijkt het u wat om in een groep te gaan 
wandelen? Dan is de Wandel Challenge iets voor u!
De Wandel Challenge houdt in dat u 20 weken lang 2 avonden in 
de week samen als groep wandelt. Eén avond in de week sluit er 
een professional aan voor advies, de andere dag loopt de groep 
zelf. Er wordt gestart op maandag 6 mei 2019 en de einddatum 
is maandag 30 september 2019.
Heeft u interesse of vragen? Neem dan contact op met buurt-
sportcoach Femke Selders via 06-23067360.
Direct aanmelden kan via wandelen@zorroo.nl onder vermel-
ding van ‘gemeente Drimmelen’. 
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LIJST HARRY BAKKER 
GAAT  VOOR GELUK!

Wat is geluk?
Geluk is een emotie! Niet tastbaar, maar 
iets waar je blij van wordt.
Geluk zit in een klein hoekje.
Hoe kan geluk door de gemeente 
ingevuld worden?
Vlak na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018 kreeg de wethouder van geluk 
al een wens toegestuurd van iemand die 
gelukkig zou worden als het kanon op de 
Schietberg te Made weer geplaatst wordt. 
Binnen enkele weken stond er weer een 
kanon bij de Schietberg, helaas niet het 
originele. 
Geluk is ook het door de kinderen zelf sa-
menstellen van de speelbossen, speeltui-
nen en splashcentra in beide zwembaden. 
Door baskets met bloemen op te hangen, 
maken we een groot aantal inwoners en 
de bijen gelukkig.
Hebt U gelukswensen, stuur ze naar frac-
tie@lijstharrybakker.nl en wij kijken of 
uw gelukswens bruikbaar en uitvoerbaar 
is!

Hoe staat het met de Lijst Harry 
Bakker en geluk?
Met een wethouder van geluk in ons mid-
den kan het niet anders zijn, dan dat de 
fractie van de Lijst Harry Bakker de ge-
luksagenda omarmt.
Wat is de geluksagenda?
De geluksagenda is een document dat tot 
stand is gekomen door actief de inwoners 
uit te nodigen voor een gesprek in de ge-
lukshalte of het geluksbusje tijdens het 
“rondje geluk” in januari/februari 2019.  
Tijdens deze gesprekken werd aan de 
inwoners gevraagd waar zij gelukkig van 
worden in hun omgeving en of ze in de 

gemeente Drimmelen een geluksplek aan 
konden wijzen, liefst met een bijbehorend 
verhaal, de beste geluksplekken worden 
per dorpskern herkenbaar gemaakt.
Wat staat er op de geluksagenda? 
- Aanpakken van eenzaamheid en onder-
steuning kwetsbare groepen!
- Burgerparticipatie! 
De gemeente wil vaker naar de inwo-
ners toe en met hen praten over zaken 
die spelen. Bijvoorbeeld met een mobiele 
ontmoetingsplek, rondetafelgesprekken, 
dorpsbijeenkomsten en dorpsontbijten. 
-Communicatie- en informatievoorziening! 
Ook bij dit thema is makkelijk contact 
met de gemeente een actiepunt. 
Waar vindt u de geluksagenda? 
De geluksagenda kunt u vinden op www.
drimmelen.nl/geluk-drimmelen. 
Het grootste geluk dat een mens kan 
wensen kan de gemeente u niet geven. 
Wij wensen u wel dat grootste geluk 
toe: gezondheid van u en uw naasten! 
Ton de Bok, raadslid Lijst Harry Bakker

BREDA KRIJGT ER EEN 
PRACHTIG EVENEMENT 
BIJ! 

Op zondag 1 september 2019 orga-
niseert een groep vrijwilligers voor het 
eerst het event Swim to Fight Cancer in 
de haven en singels van Breda. Het wordt 
een bijzonder evenement om nooit meer 
te vergeten. Eentje met een lach en een 
traan en zeker ook met veel inzet, passie 
en sportiviteit!  
Na een flink aantal succesvolle edities 
in grote steden van Nederland wil Bre-
da haar steentje bijdragen met het hos-
ten van dit prachtige evenement want 
Breda brengt het samen. Op 1 septem-
ber zwemt jong en oud (verwachting is 
1000 deelnemers) voor het goede doel 
met het streven zoveel mogelijk donaties 
op te halen voor wetenschappelijk kan-
keronderzoek. Dit is onverminderd hard 
nodig want kanker is nog steeds doods-
oorzaak no. 1 in Nederland. Eén op de 
drie Nederlanders overlijdt helaas nog 
steeds aan kanker.  
Swim to Fight Cancer Breda wil een ste-

vige Bredase vuist 
maken om zo elke 
inwoner van Breda 
e.o. de mogelijkheid 
te bieden mee te 
strijden tegen kan-
ker. Om onmacht 
en verdriet om te 
zetten in actie voor 

alle dierbaren die zijn gestorven, die vech-
ten of hebben gevochten tegen kanker. 
Samen met een aantal belangrijke part-
ners, zoals Amphia en de gemeente Bre-
da, brengen we met dit event de ziekte 
kanker op een andere manier onder de 
aandacht bij de Bredanaars en verbinden 
we mensen die ziek zijn, familie, vrienden, 
bekenden en onbekenden in een sportie-
ve strijd voor het goede doel: Swim to 
Fight Cancer!  

Voor de kinderen (8-16 jaar) is er een 
speciale Junior Swim (250/500 mtr) die in 
de Haven van Breda plaatsvindt. De vol-
wassenen starten bij het Spanjaardsgat en 
zwemmen door de singels via de vuurto-
ren naar het Valkenbergpark en weer te-
rug om in de Haven van Breda gehuldigd 
te worden voor hun 2 km zwemtocht en 
hun vuist tegen kanker. Aan het einde van 
de middag maken wij op het podium bij 
het Spanjaardsgat op spectaculaire wijze 
het ingezamelde bedrag bekend. Alle do-
naties die worden opgehaald gaan 100% 
naar KWF-kankeronderzoek. De organi-
satie kan dit garanderen omdat alle kos-
ten van het evenement betaald worden 
uit de inschrijfgelden van deelnemers en 
vanuit enkele gulle en enthousiaste spon-
soren en leveranciers.   
Deelnemers en geïnteresseerden kunnen 
terecht op swimtofightcancer.nl/breda

VERDER  VAN DE  TOREN

OP HET NIPPERTJE....

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



Mooie foto’s van Marjo Diepstraten, Anita Dudok, Annelies van der Sanden, Frans Snoeren, 
Nanny van der Laag, Gerard van Vugt, Henny Segeren, Marianne Vermeulen


