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Colofon
Rondom de Toren is een tweewekelijkse uitgave en wordt in 
Terheijden en Wagenberg huis-aan-huis bezorgd.
Secretariaat  Hoevenseweg 18 4845 PD Wagenberg
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Terheijden:  Bibliotheek Terheijden, ‘Toptiekske,
  Jürgen en Carolien van Dongen
Wagenberg Bakkerij Léon van Dongen, Slager Hermans
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Website: www.rondomdetoren.nl
Facebook: facebook.com/rondomdetoren
Drukkerij Gianotten Printed Media Tilburg
Bezorgklachten kwaliteit.zuidwest@axender.nl
  liesbeth@rondomdetoren.nl  076 - 593 2137
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Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 01-05-2019, 17.00 u

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@  
    surpluswelzijn.nl
Schuldhulpverlening  076 - 502 7788
Juridisch spreekuur Terheijden 1e en 3e ma. 17 - 18 u
    Raadhuisstraat 2c
SWO    0162 - 451 894
POLITIE
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: elke woensdag,  grijs: 22/05
         Wagenberg   groen: elke vrijdag,  grijs: 24/05
Ophalen oud papier  11/05
Ophalen plastic            Terheijden  01/05  Wagenberg 03/05
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15-19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

UITNODIGING  GEDECOREERDEN 
TERHEIJDEN 
door het Oranje Comité Terheijden

Het Oranje Comité Terheijden nodigt alle 
gedecoreerden in de kern Terheijden, samen 
met hun partner, uit voor de Koningsdagbij-
eenkomst op zaterdag 27 april 2019 om 
11.00 uur bij de Gouden Leeuw in Terheijden. Wilt u zich aan-
melden of meer informatie? Stuur een mail naar lisettesnoe-
ren@gmail.com of bel 06-22147001.

KONINGSDAG  TERHEIJDEN 2019
Thema: Piraten

Ochtendprogramma:
7.00 uur      Reveille blazen
9.30 uur      Start fiets versieren bij De Zegge- 
                  wijzer
10.00 uur    Start optocht naar de Schans o.b.v.  
                  De Harmonie. Het is leuk als de  
                  kinderen dit jaar verkleed komen in             
                  het piratenthema
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?

KONINGSDAG
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KONINGSDAG OP  WAGENBERG  WORDT 
WEER EEN GROOT FEEST!

Het is weer bijna zover, 27 april komt eraan. 
We hebben voor de inwoners van Wagen-
berg weer een mooi programma in elkaar 
gezet met voor ieder wat wils. In de ochtend 
starten we op het mooi versierde Van den 
Elsenplein waar we na de versierde fietsop-
tocht 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 
Polderevents weer aanwezig met leuke activiteiten.  Voor de 
volwassenen hebben we een festivalterrein ingericht met een 
podium, statafels, eettentjes, een DJ en ook komt Jeroen van 
Wijnen nog zingen. Kortom, een dag met vele leuke activiteiten 
en gezelligheid. Een dag die u niet wilt missen!

AUTHENTIEKE PAARDENRIT 
door onze mooie gemeente

De rit met authentieke en replicarijtuigen zal op Koningsdag 
27 april 2019 rond 11.30 / 11.45 uur door Terheijden richting 
Wagenberg trekken.  Vanaf de rotonde aan de Hoofdstraat  t/m 
De Gouden Leeuw zal er gestapt worden zodat het publiek de 
aanspanning en inzittenden met gepaste kledij op het gemak kan  
bewonderen.
Tegen 12.00 uur komen we door Wagenberg om dan richting 
Helkant te gaan.  Vervolgens rijden we Made binnen en zullen 
van 12.30 uur tot 13.30 uur onze lunchstop houden op Klaassen
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straat 8 bij Beauty by Keet. U bent van 
harte welkom om ook daar te komen 
kijken. Daarna vertrekken we voor een 
rondje door Made. Rond 13.45 uur zullen 
we stappend langs de Wijngaerd trekken 
zodat de bewoners en andere belangstel-
lenden al het moois kunnen bewonderen. 
Via de Randoet zullen we onze gemeente 
weer verlaten.
We hopen op mooi weer en veel publiek. 
Tot Koningsdag!

Foto: Bert Heeren

OUD  APRIL NIEUWS (2)

Het van ouds bekend Wit Huis is on-
geveer anderhalve eeuw een begrip ge-
weest. Kort na de aanleg van de rijksweg 
van Breda door Terheijden naar Moerdijk 
in 1820-1821, is op het adres Moerdijkse-
weg 8 een herberg gekomen. Het moet 
een opvallende uitspanning zijn geweest, 
want zelfs op 19e-eeuwse landkaarten 
staat de naam ‘Wit Huis’ als oriëntatie-
punt vermeld. Daarom is deze naam, bij 
de invoering van de officiële straatnamen 
in de gemeente Terheijden eind 1953, in 
een straatnaam opgenomen en kennen 
we daar de Withuisstraat.  
In de krant van 12 april 1958 stond een 
uitgebreid artikel vanwege de uitbreiding 
van een aangebouwde danszaal met daar-

bij een overzicht van de geschiedenis van 
dit café.
Een begrip in de zestiger jaren waren de 
“bai ut wit ois” georganiseerde tuinfees-
ten. In 1963 stond hierover het volgende 
in de krant: “De keurig aangeklede tuin 
was feeëriek verlicht met honderden ge-
kleurde lampjes. In het midden een grote 
dansvloer, waarop de tuinfeestgangers op 

de uitstekende muziek van The Stramou-
ko’s een dansje konden maken in de ro-
mantische omgeving.” 
Vele Nederlandse toptalenten en plaat-
selijke artiesten hebben hier opgetreden. 
Dit staat uitgebreid in het Vlasselt-boekje 
103 “Back to the Sixties” van Leo Ver-
meulen (2003).
Verder heeft dit ‘Wit Huis’ bekendheid 
genoten vanwege de ligging aan de weel. 
Die waterplas was behalve als visplaats 
ook als zwemgelegenheid erg in trek. 
Helaas is in 1975 dit trefpunt voor jong 
en oud door brand volledig verwoest. 
Wat was er op radio en tv?
In het eerste decennium van de tele-
visie was er nog maar één Nederland-
se tv-zender, de NTS, met een beknopt 
programma en alleen nog in de avond. Er 
waren ook al enkele Belgische, Engelse 
en Duitse tv-zenders. Op de radio had-
den we Hilversum 1 en 2. De uitzendin-
gen en programma’s kwamen toen al in 
de krant. De omschrijvingen waren wel 
erg beknopt en veelal afgekort, zoals in 

bijgaand uittreksel van 23 april 1958 te 
zien is. Nws. = Nieuwsuitzending, Gram. = 
grammofoonmuziek, Lit. kal. = Liturgische 
kalender, Waterst. = waterstanden in de 
rivieren, Pol. caus. = politieke causerie.
Hemelvaartkermis
En de Wagenbergse voorjaarskermis van 
1970 werd zowaar bekendgemaakt in Het 
Vrije Volk van 20 april 1970.
Johan van der Made

EN  TOEN GEBEURDE...
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ONDERNEMERS  TERHEIJDEN  STEUNEN 
KIKAROW 2019

Op 13 april 2019 is KiKaRoW begonnen 
aan 1.400 kilometer roeien door Neder-
land, het Rondje NL. De start heeft plaats-
gevonden bij roei- en kanovereniging Mi-
chiel de Ruyter in Uithoorn. Vanaf daar 
gaat de tocht in 14 weekenden van roei-
vereniging naar roeivereniging. Er wordt 
geroeid in The Vin, een zeeroeiboot, met 4 
roeiers en één stuurman/vrouw.  Het bijzondere van deze tocht 
is dat de boot mede bemand wordt door ex-kinderkankerpa-
tiënten (KiKa-roeiers) en/of hun familie/vrienden, de buddy’s. 

Daarnaast varen elke etappe veel 
boten van de deelnemende vereni-
gingen mee.
In het weekend van 4 en 5 mei 
wordt aangelegd bij Roeivereniging 
Breda aan de Mark in Terheijden. 
Roeiers van RV Breda roeien op 
zaterdag 4 mei vanaf Roosendaal 

mee naar Terheijden. Op zondag 5 mei vertrekt de vloot, bege-
leid door Bredase roeiers, in de richting van ’s-Hertogenbosch.
Roeivereniging Breda heeft verschillende grote en kleinere 
sponsoracties opgezet om geld in te zamelen voor het doel van 
KiKaRoW: de LATER Studie. Deze studie 
richt zich op de late effecten van de be-
handelingen op kinderkanker en wordt 
uitgevoerd in het Prinses Máxima Cen-
trum voor kinderoncologie in Utrecht.
Ook lokale ondernemers ondersteunen 
de acties van Roeivereniging Breda.  Als de roeiers op zaterdag 
4 mei arriveren bij de roeivereniging aan de Mark zorgt bakker  
Van Dongen, winnaar van het lekkerste worstenbroodje van 
Brabant, voor worstenbroodjes. Café & restaurant Ons Thuis 

verzorgt later op de dag een maal-
tijd voor mensen van de KiKaRoW 
Crew. Bovendien wordt de over-
nachting verzorgd door een onder-

nemer uit Terheijden. Een aantal roeiers die vanuit de richting 
Roosendaal op 4 mei aankomen bij Roeivereniging Breda krijgen 
slaapplaatsen aangeboden bij Gastenverblijf Munnickenheide. 

VEILING RESTAURATIE BRENGT  VEEL OP
Toren H.  Antonius  Abtkerk

Stichting Behoud de Antonius Abt is 
ontzettend blij met de geweldige bijdra-
gen van ondernemers, verenigingen en 
inwoners
Op vrijdagavond 12 april heeft Stichting 
Behoud de Antonius Abt € 3900,- inge-
zameld voor de restauratie van de kerk-
toren van de Heilige Antonius Abtkerk. 
Tijdens een avondvullend programma 
onder leiding van veilingmeesters Ad 
Snoeren en Frank Hoogers gingen ver-
schillende items onder de hamer. Daarnaast was er ook een 
‘Rad van Fortuin’ waarvoor lootjes gekocht konden worden. 
In totaal brachten deze lootjes € 700,- op en de veiling zelfs 
€ 3200,-! Al met al werd er dus een prachtig bedrag van 

VAN  ALLES  WAT
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€ 3900,- opgehaald voor de restauratie 
van de kerktoren. Hierdoor is langdurig 
behoud van het monumentale gebouw 
weer een stap dichterbij gekomen!
“Als iedereen meedoet gaat het van ’n 
leien dakje”, aldus veilingmeester Ad 
Snoeren voorafgaand aan de veilingavond. 
Voorspellende woorden, zo bleek. In to-
taal sponsorden meer dan 45 verschillen-
de ondernemers, inwoners en verenigin-
gen de avond. Dit deden ze door bijvoor-
beeld een veilingitem aan te bieden of 
een prijs beschikbaar te stellen voor het 
Rad van Fortuin. Daarnaast kwamen vele 
belangstellenden op de veiling af om bij 
te dragen aan de restauratie in de vorm 
van een drankje, een lootje of door het 
bieden op een item. Stichting Behoud de 
Antonius Abt kijkt dan ook terug op een 
zeer geslaagde avond en wil iedereen be-
danken voor hun inzet en bijdrages.
Behoud gebouw

Stichting  Behoud de Antonius Abt is sinds 
haar oprichting vijf jaar geleden bezig met 
het behouden van de monumentale Hei-
lige Antonius Abtkerk in Terheijden. Het 
uiteindelijke doel van de stichting is het 
terugzetten van het gebouw in het mid-
den van de Traaise gemeenschap. De vol-
gende grote klus om dit doel te behalen, 
is de restauratie van de kerktoren. De 
restauratie is inmiddels van start gegaan 
maar voor het voltooien hiervan is nog 
een laatste geldbedrag nodig. Met de af-
gelopen veiling is een belangrijk aandeel 
in dit bedrag nu opgehaald. 
Volgende activiteit:  Abt Happen
De stichting blijft de komende tijd eve-
nementen organiseren om het nog res-
terende bedrag bij elkaar te krijgen. De 
eerstvolgende activiteit die georganiseerd 
gaat worden is ‘Abt Happen’ op zaterdag 
25 mei.  Abt Happen staat gelijk aan een 
gezellige avond in de Antonius Abt, met 
heerlijke gerechten uit onze eigen streek. 

De avond wordt georganiseerd door 
Stichting Behoud de Antonius Abt, in sa-
menwerking met café Ons Thuis.  Wie nu 
al een plekje voor zichzelf wil garanderen 
bij ‘Abt Happen 2019’ kan zich aanmelden 
door € 35,- over te maken op rekening-
nummer NL03 RABO 0142 8306 58, t.n.v. 
Stichting Behoud de Antonius Abt. 
Houdt de website en Facebookpagina van 
Stichting Behoud de Antonius Abt in de 
gaten voor meer informatie over deze 
avond en andere evenementen!

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen 
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. 
Bijzondere hobby’s – Line Dance

In onze serie ‘bijzondere hobby’s’ gin-
gen we dit keer op bezoek bij Linedan-
ce groep Stampede in Hooge Zwaluwe. 
Sinds september 1998 komt de groep 
wekelijks bij elkaar om te oefenen. Er zijn 
namelijk allerlei verschillende stijlen, om 
van het grote aantal danspassen nog maar 
te zwijgen.  Toch blijft het vooral ook erg 
gezellig onder elkaar. Misschien iets voor 
u? Kijken dan maar.
Dorpsgericht werken april

Iedere 2e helft van de maand kunt u kij-
ken naar onze rubriek Dorpsgericht wer-
ken. Dorpsgericht werken gaat om het 
bevorderen van leefbaarheid, veiligheid 
en sociale betrokkenheid. Coördinator 
Lilian Lambrechts heeft dit keer een ge-
sprek met Frits in ’t Groen, manager bij 

MidZuid, het sociaal werkbedrijf in onze 
regio. Deze maakt onder meer werk van 
het groenonderhoud in onze gemeente. 
Frits vertelt ons daar meer over en ook 
komt u te weten hoe u zelf invloed kunt 
uitoefenen op het groen in uw omgeving.
Dinnershow St. Caecilia 100 jaar

Harmonie en Tamboerkorps St. Caecilia 
uit Made viert dit jaar zijn 100-jarig  ju-
bileum. Naast andere activiteiten  organi-
seerden zij op 23 maart de ‘Global Dinner 
Show’ in hotel De Korenbeurs. Bezoekers 
genoten er van een heerlijk 6-gangen di-
ner, terwijl ze luisterden naar de harmo-
nie, de slagwerkgroep en muzikale gasten. 
Het programma werd afgesloten met een 
polka workshop.  Wij maakten er opna-
mes en u kunt nu een korte samenvatting 
zien. Een uitgebreidere reportage kunt u 
bekijken tijdens de zomervakantie.
Oud en jong - deel 2
In onze serie ‘Oud en jong’ kijken we naar 
de verschillen van de tijd waarin de ou-
deren opgroeiden in vergelijking met het 
opgroeien van de jeugd van nu. 

In deze tweede aflevering ging onze crew 
opnieuw met 2 leerlingen van De Zeg-
gewijzer 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 aflevering in deze serie, als we 
naar een moderne school gaan.
Muziek in de regio - Smartlappen-
koor Beekse Smart
In onze rubriek ‘Muziek in de regio’ kunt 
u dit keer kijken en luisteren naar het 
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smartlappenkoor Beekse Smart, dat  op 10 maart een optreden 
verzorgde in Hooge Zwaluwe.  We laten u 4 smartlappen uit 
het optreden zien, waarbij tijdens het eerste nummer wel heel 
bijzondere slagwerk werd gebruikt.

TON DAMEN ONTVANGT KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDING 
voor bijdrage aan innovatie in de bouw

Ton Damen, geboren en getogen  Terheijdenaar, 
is vrijdag 5 april benoemd tot Officier in de Orde 
van Oranje-Nassau wegens zijn verdiensten op 
het gebied van innovatie en kwaliteitsbeheer in 
de bouw- en vastgoedsector. Hij ontving de on-
derscheiding uit handen van Marieke van Door-
ninck, locoburgemeester en wethouder Ruim-
telijke Ontwikkeling en Duurzaamheid van de 
gemeente Amsterdam tijdens zijn afscheidssym-
posium ‘Gebouwd voor de Toekomst’ in het Koninklijk Instituut 
voor de  Tropen. 
Marieke van Doorninck: “Ton Damen heeft een grote bijdra-
ge geleverd aan de verbetering van woningen en gebouwen in 
Nederland. Hij ontwikkelde een aantal methodieken die we-
reldwijd nog steeds worden gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om 
de Levensduurcatalogus, waarmee milieuberekeningen voor ge-
bouwen kunnen worden gemaakt, de methode voor industrieel, 
flexibel en demontabel bouwen (IFD), en om de ontwikkeling 
van de NEN 2767 norm. Deze norm wordt gebruikt om de 
technische staat van bestaande gebouwen te controleren, on-
derhoud te plannen en de kwaliteit van het gebouw in kaart te 
brengen. Ook was  Ton Damen een voorloper op het gebied van 
circulair bouwen.”
In het eerste deel van zijn carrière werkte Ton als onderzoe-
ker bij het Bouwcentrum te Rotterdam. Hij was onder andere 
projectleider van het onderzoek naar de kwaliteit van de wo-
ningvoorraad en de gebouwen in de gezondheidssector. Daar-
na was hij directeur van achtereenvolgens Damen Consultants, 
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Bouwcentrum en DEMO Consultants. 
Het tweede deel van zijn loopbaan werk-
te  Ton vooral als projectleider van on-
derzoeken voor de Europese Commissie 
op het gebied van duurzaamheid en inno-
vatie in de bouw.

Ton Damen tijdens de paneldiscussie met links Prof. 
Hans de jonge, bestuursvoorzitter van Brink groep, en 
rechts Prof. Hubert-Jan Henket van architectenbureau 

BiermanHenket en dagvoorzitter Prof. Dr. Marleen 
Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in 

de Bouw aan TU Delft

Ton Damen en de Amsterdamse wethouder en loco-
burgemeester Marieke van Doorninck poseren na het 

uitreiken van de onderscheiding

JA, IK  WORD  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:
Kookvrijwilliger
Houd je van koken? In de nieuwe ont-
moetingsruimte bij de Ganshoek komt 
een eetpunt op dinsdag en vrijdag voor 
bewoners uit Lage Zwaluwe. Je helpt bij-
voorbeeld mee met de voorbereiding, het 
koken, serveren en het gezellig maken tij-
dens het eten. Hierdoor help je mee om 
van het eten voor mensen een gezond en 
gezellig punt te maken.
Back office Mpij 
Ben je handig in administratie en met PC? 
Mpij is een digitaal platform voor vrijwilli-

gerswerk tegen een kleine vergoeding. Je 
helpt mensen met de aanvragen en be-
middeling. Je hebt contact met aanvragers, 
aanbieders, SWO en Mpij. Afwisselend, 
zowel administratie als contact met men-
sen en je bent voor de digitaal minder 
handige mensen echt van betekenis.
Reanimatie assistent 
In Drimmelen is een actief reanima-
tie-project waardoor bewoners snel ge-
holpen kunnen worden bij hartproble-
men. Deze mensen 
hebben geregeld 
een (bijscholings)
cursus. De assis-
tent helpt mee om 
bij de cursussen al-
les klaar te zetten. 
Deze cursussen 
zijn ’s avonds in de Mayboom en/of op 
andere locaties.
Een ‘stap’maatje 
Ga je graag naar een café en wil je ande-
ren helpen? Jongere bewoners van Pris-
ma gaan ook graag naar de Churchill Pub. 
Zij doen dit elke laatste zaterdag van de 
maand. Om het gezelliger te maken is het 
fijn wanneer er iemand is die hen hierbij 
begeleidt. Wil je een en ander combine-
ren en iets doen voor deze jongeren?

WMO-PLATFORM DRIMME-
LEN

Nieuws uit het 
overleg
Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert 
het college van burgemeester en wet-
houders over het beleid rond de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). 
Tijdens de april-vergadering een gesprek 
met wethouder P.J.W. Stoop, wethouder 
van Geluk.
De centrale vraag voor hem: Wat 
maakt mensen gelukkig? Hij onder-
scheidt daarbij 2 soorten van geluk: 
langdurig geluk en kortdurend geluk. 
De wethouder heeft alle “dorpen” van 
de gemeente bezocht en heeft, op basis 
van de gesprekken, een  geluks-agen-
da samengesteld met 3 thema’s: aanpak 
van eenzaamheid en hulp aan kwetsbare 
groepen, burgerparticipatie,  communica-
tie en informatievoorziening. 
Er wordt gewerkt aan een plan om alle 
opgekomen ideeën uit te werken voor de 
aanpak van de gemelde problemen. Op 
9 mei volgt een presentatie van het plan. 
Beleidsplan 3D
Naar aanleiding van de reactie op haar 
advies over het Beleidsplan 3D be-
sprak het Wmo-Platform de voorgeno-
men invoering van een procesregisseur. 
Bij een ingewikkelde hulpvraag van een 

cliënt zijn er soms verschillende soorten 
steun nodig. Daarbij  moet de samenwer-
king  tussen de verschillende ondersteu-
ners goed geregeld worden. Evenals de 
volgorde van te nemen stappen. 
Daarbij wordt de inzet van een proces-
regisseur zinvol. Het wordt een nieuwe 
functie binnen onze gemeente. Geertrui-
denberg en Oosterhout werken hier al 
mee.
Abonnementsbijdrage
Sinds de invoering van de abonnements-
bijdrage van € 17,50 is het druk gewor-
den op de afdeling voor de Wmo-aan-
vragen. Het betreft dan vooral de aan-
vragen voor Hulp bij de Huishouding, 
Begeleiding en Woningaanpassingen.  
Alle gemeenten maken zich zorgen over 
de kosten die deze nieuwe wettelijke aan-
pak met zich meebrengt.
Aandachtfunctionarissen Huiselijk 
Geweld

De gemeente heeft enkele ambtenaren 
bijgeschoold om collega’s die signalen 
denken op te vangen van Huiselijk Ge-
weld  met advies ter zijde te kunnen staan. 
Informatiekrant over Zorg
Er zal binnenkort een bijlage verschijnen 
bij de plaatselijk bezorgde weekkrant 
over de Zorg. Welke  Zorg wordt door 
de gemeente Drimmelen verstrekt en 
wie zijn, behalve de gemeente, betrokken 
als aanbieder van Zorg.
Vragen?
Vragen of opmerkingen over deze infor-
matie? Reageren kan naar het  WMO-
Platform Drimmelen  per brief p/a 
Middelmeede 5, 4921 BZ Made 
of per e-mail: info@wmoplatformdrim-
melen.nl Web-site: www.wmoplatform-
drimmelen.nl

INSCHRIJFDAGEN  VOOR 
TRAAISE KUIERDAGEN 

GV Amicitas zal van 14 mei tot 
en met 17 mei weer de avond-
vierdaagse van Terheijden orga-
niseren. Onder de naam van de 

SPORT
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Traaise Kuierdagen zullen wij dat alweer 
voor het 7de jaar met veel plezier doen. 
De start en finish zullen net als de laatste 
jaren weer op het terrein van het Puzzel-
bad zijn, mede mogelijk gemaakt door de 
Vrienden van het Puzzelbad en Optisport, 
en wel van dinsdag tot en met donderdag. 

Op vrijdag vertrekken wij weer vanaf de 
prachtige Schans alwaar de organisatie 
van I Love Traaie het terrein en de op-
gebouwde accommodatie weer beschik-
baar stelt, alsvorens het feestweekend 
begint. Via deze weg willen wij alvast alle 
bedrijven die ons steunen hartelijk bedan-
ken. Om je aan te melden als vrijwillger 
kunt u zich richten tot info@amicitas.nl.  
De inschrijfdagen zijn bij café De Har-
monie en wel op dinsdag 7 mei en op 
donderdag 9 mei van 18.30 tot 20.00 
uur. LET OP:  Voor de 10 kilometer lo-
pers: Wij gaan net als in 2017 weer een 
keer met het pontje over naar de Haagse 
Beemden. Om dit (en de traktaties) goed 
te organiseren zouden wij het heel erg op 
prijs stellen, dat er van de inschrijfdagen 
gebruik wordt gemaakt. Deze oversteek 

kan alleen door 10 kilometer inschrijvin-
gen gedaan worden! Zeer waarschijnlijk 
iets eerder vertrekken als optie. Voor 
allerlaatste info kunt u een email sturen 
naar eerder genoemd emailadres of volg 
ons op facebook:  Traaisekuierdagen  Ami-
citas. Wij zullen ook nog in de volgende 
editie van Rondom de  Toren en tijdens de 
inschrijfmomenten mededelingen doen. 
De geplande werkzaamheden in ons 
centrum zullen ervoor zorgen dat enige 
flexibilitiet van ons en de deelnemers ver-
wacht wordt. De routes zijn bekend en 
wij zullen door het maken van een vaste 
omleidingsbijlage u zo goed mogelijk in-
formeren ten tijde van de 4daagse. Aange-

zien nu nog niet exact bekend is waar op 
dat moment de wegonderbrekingen zul-
len zijn, kunnen wij nu nog geen verdere 
mededelingen doen.
Zet in ieder geval 14 mei t/m 17 mei in 
uw agenda, zodat u weer uw sportieve 
plicht kunt vervullen. 
Met sportieve groet, de organisatie van 
de  Traaise Kuierdagen.

DANSSCHOOL FUSE  
WEER IN DE PRIJZEN

Zondag 7 april vertrokken de demoteams 
van dansschool Fuse naar Vlaardingen 
voor weer een nieuwe wedstrijd bij Shell 
We Dance.  Een belangrijke dag 

Demoteam  The Fuse Allstars (t/m 11 jr) 
want met winst is er kans dat demoteams 
The Fuse Allstars (t/m 11 jr),  Top Notch 
(t/m 14 jr) & All Eyes On Us (t/m 18 jr) 
zich plaatsen voor het NK. Het resul-
taat was om trots op te zijn.  Zowel Top 
Notch als All Eyes On Us werden in de 
gevorderden categorie 1ste en  The Fuse 

Demoteam Top Notch (t/m 14 jr)
Allstars heeft in dezelfde categorie als 
Top Notch ook gelijk de 2e plek gepakt!! 
De komende weken wordt de ranking be-
kendgemaakt van dit wedstrijdseizoen en 
horen wij of we ons geselecteerd hebben 
voor het NK 2018/2019. Ook selectie-
teams The Rebels (6 t/m 8 jr) & Fusion 
Crew (t/m 13 jr) gingen deze wedstrijd 
met ons mee op pad. Helaas hadden deze 
teams geen prijzen maar zijn wel een 
mooie ervaring rijker en dat smaakt naar 
meer.

Demoteam All Eyes On Us (t/m 18 jr)

FUSE NAAR EK

Zondag 13 april 
vertrokken de mei-
den Feline Ruskus 
& Anne Warnier 
naar het Neder-
lands Kampioen-
schap van UDO 
(United Dance Or-
ganisations).  Anne had zich dit seizoen 
gekwalificeerd voor SOLO - Under 16 
en daarnaast hadden de meiden samen 
zich gekwalificeerd voor DUO - Under 
16. Met als doelstelling “top 8 zou erg 
leuk zijn” vertrokken de meiden rich-
ting Druten en met succes…  Feline & 
Anne behaalden met DUO de 2e plek en 
daarnaast werd Anne met SOLO ook nog 
eens 3e!  WAUW! 
Dit jaar is het Europees Kampioenschap 
in Veldhoven (NL). Momenteel zijn we de 
mogelijkheden aan het bekijken om ook 
hier aan deel te nemen.

FUSE START MET LOOP-
TRAINING 

Vanaf 9 mei start 
FUSE, o.l.v. Sean Mc-
Keown, met het aan-
bieden van looptrai-
ning voor beginners 
op donderdagavond 
van 20.00 uur - 21.00 uur in Terheijden.
Wat houdt deze looptraining in?
- Technisch beter leren lopen 
- Kracht- & stabiliteitsoefeningen  
- Advies op het gebied van “wedstrijd”-       
  voorbereiding & schoenen/kleding  
- Loopschema’s op maat 

Aanmelden voor een proefles? Neem con-
tact met ons op via info@dansschoolfu-
se.nl of telefonisch via 06-8220 5604 
PS. We beloven dat hij vrolijker naar je 
zal kijken tijdens de training dan op deze 
foto. 

EEN GRATIS LUNCH

Voor alle deelnemers 
aan het jeu de boules 
toernooi van Boule-
vaart in Terheijden op 
zondag 7 april. Koffie 
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met iets lekkers, een kop soep, een broodje en een consumptie. 
Mensen uit de gemeente Drimmelen konden die dag vrijblijvend 
kennismaken met jeu de boules. Het was een dag om sportief 
en actief bezig te zijn met deze sport. Buiten de 49 leden van 
de eigen vereniging hadden 17 ‘buitenstaanders’ gereageerd op 
de publicaties in het Carillon en Rondom de Toren. Deze 17 
deelnemers zijn in een aparte poule ingedeeld, gekoppeld aan 
een ‘Boulevaarder’ die hen de groffe en fijne kneepjes van het 
spel heeft bijgebracht (voor zover dat nodig was). Het enthousi-
asme van iedereen, het prachtige weer en de prima organisatie 
stonden borg voor een van de mooiste toernooien van het jaar. 
Doel van het geheel was natuurlijk om het enthousiasme van 
de niet-leden om te zetten in een lidmaatschap. Een stuk of zes 
mensen hebben dat inmiddels gedaan, zodat Boulevaart goed op 
weg is om het ledenaantal richting de 100 te krijgen.

Een toernooi is niet compleet zonder prijzen voor de winnaars. 
Die werden in een lekker zonnetje en onder het genot van een 
drankje uitgereikt door de wedstrijdleider. Prijzen die perfect 
pasten in het voorjaar: tegoedbonnen voor planten en planten 
waar je geen tegoedbon voor nodig hebt (kant en klaar in de 
pot).
De overige leden van Boulevaart hebben het toernooi afge-
werkt in een aparte poule in een mêlee (wisselende partners en 
tegenstanders) en zij kijken nu al uit naar de kennismaking met 
de nieuwe leden.
Wellicht volgend jaar weer?

BVT 1 KAMPIOEN DRIEBANDEN KNBB

Team 1 van Biljart  Vereniging Terheijden is kampioen geworden 
in de klasse B 1 driebanden van het district Midden-Brabant van 
de KNBB. Het team bestaat uit de volgende spelers (van links 
naar rechts op de foto): Stefan v/d Diepstraten, Johan Buijnsters 
Rob Jongejans,  Edwin Lievens en Patrick Broeders (niet op de 
foto). 



13Rondom de Toren 2019



14 jaargang 42 nummer 1012

In deze zware competitie van 20 teams bleef het tot de laatste 
wedstrijd spannend wie er kampioen zou gaan worden.  Twee 
wedstijden voor het einde had BVT 1 4 punten voorsprong. De 
concurrent, Eekhoorn 5, won hun wedstrijd met de volle 30 
wedstrijdpunten, terwijl BVT 1 er 28 wist te behalen. Ze wisten 
wat er gedaan moest worden: minimaal 29 wedstrijdpunten ha-
len uit de beslissende wedstrijd! BVT 1 trad aan op maandag en 
Eekhoorn 5 op woensdag, zodat ze alles in eigen hand hadden. 
Edwin, Patrick en Johan haalden de volle winst binnen en wer-
den KAMPIOEN!! Eekhoorn 5 won ook hun wedstrijd, zodat 
BVT met 2 punten voorsprong kampioen werd. Een geweldige 
prestatie!! 
Ook BVT 2, bestaand uit Koos van Vugt, Peter Donckers, Kees 
van Bergen, Ben Kruizinga en Peter van  Tetering, speelde super-
goed mee in dezelfde competitie en eindigde op een verdienste-
lijke 4e plaats. Prachtige resultaten dus van beide Terheijdense 
teams. 
Zoals eerder vermeld is dit een zware competitie met goede 
biljarters. Om wat namen te noemen (biljarters onder u zullen 
deze zeker kennen):  Fédric Caudron (2,761 gem.),  Jerry Her-
mans (1,596 gem.), Harrie Cas (1,069 gem.). Ook onze mannen 
bliezen hun partij goed mee:  Stefan 0,706,  Edwin 0,635,  Rob 
0,545, Patrick 0,521 en Johan 0,439.  Datzelfde geldt voor BVT 
2:  Koos 0,622,  Peter D.  0,600,  Kees 0,447, Ben 0,493 en Peter 
van T. 0,352.
Deze week speelt BVT 1 tegen de kampioen van de voorjaars-
competitie: Eekhoorn/Biljartpoint (teamgemiddelde 0,936!!) 
om de districtstitel. Op woensdag 24 april thuis bij de Zevende 
Hemel en op vrijdag 26 april bij de Eekhoorn in Oosterhout. 
Heel veel succes en nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie 
kampioenschap!
Christ Verdaasdonk

B-FIT  TERHEIJDEN OPENT ZIJN DEUREN!

Op 18 maart 2019 heeft B-FIT de deuren geopend op de 
Hoofdstraat 153 in Terheijden. Een plek waar iedereen van jong 
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tot oud terecht kan om te werken aan 
zijn/haar eigen doelen op het gebied 
van conditie, kracht, algemene fitheid 
en voeding. 
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 net leuk om 
alles tegelijkertijd aan te pakken? B-FIT heeft een vol lesrooster 
dat zodanig is ingericht dat ieders voorkeur wordt aangeboden. 
Zowel tijdens de groepslessen als Personal Training/Small Group 
Training staat ieder individu centraal en wordt er een op maat 
gemaakt en uitdagend programma ontwikkeld zodat jij jouw 
doelen samen met een professionele trainer kan behalen. Daar-
naast wordt er ook veel aandacht gegeven aan de lichaamshou-
ding 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. Belangrijk 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 wan-
neer je een rittenkaart 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!

TRAINSTER GEZOCHT

Voor onze turnstertjes zoeken we een 
nieuwe trainster. De huidige trainster die 
onze opstap turnstertjes lesgeeft, heeft 
aangegeven dat ze de trainingen bij SVT 
door haar drukke werkzaamheden niet 
meer kan geven.
Heel jammer, ze heeft het vele jaren met 
plezier gedaan.
Nu zijn we op zoek naar een trainster die deze meisjes les kan 
geven. De trainingen zijn op dinsdag van 16.00 - 19.00 uur in 
Sociaal Cultureel Centrum De Cour, Markstraat 6 in Terheijden.
Het zijn 2 groepen: 1e 5-7 jaar en 2e: 7-9 jaar.
Lijkt dit je leuk, meld je dan aan op onze site https://gymter-
heijden.wixsite.com/gvsvt of kom even kijken op de trainingen.
Wij kijken naar je uit.

HET  WAS EEN SPORTIEF DORPSFEEST! 
De Oude Weideloop succesvol nieuw leven ingeblazen 
 

Waar de organisatie vooraf hoopte op 250 
deelnemers, waagden zondag 7 april zo’n 
450 deelnemers zich aan de vernieuwde 
hardloopwedstrijd in Wagenberg. De ge-
meente en de Rabobank vinden dat de or-
ganisatie een prestatie van formaat heeft neergezet. Zij drukten 
hun waardering uit in klinkende munten. Vanuit Samen aan de 
Slag overhandigden wethouder Harry Bakker en Lilian Lam-
brechts een prachtige cheque van € 2000,- aan twee leden van 
de organisatie. En Nelleke Arendse doneerde vervolgens nog 
een bedrag van € 3000,- vanuit het Stroomversnellingsfonds van 
de Rabobank.  
Na de gezamenlijke opwarming van de kinderen gaven Harry 
Bakker en Nelleke Arendse het startschot van de familierun. 
Het was een mooie sliert van kinderen met papa, mama, opa of 
oma aan de hand. Na de mooie medaille, fruit en drinken was er 
genoeg vertier voor de jonge lopers.  
Was het té warm voor de lopers van de 5 en 10 km? Of was het 
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gewoon even wennen omdat het eigenlijk 
de eerste echte warme dag van het jaar 
was?  Voor sommige lopers was de warm-
te lastig, voor anderen maakte het niet uit. 
Voor het publiek was het heerlijk! Het 
dorp liep uit en het Van Den Elsenplein 
stond vol in de zon te genieten van het 
vermaak om zich heen. De straten wa-
ren versierd, mensen hadden de vlag uit 
en de muziekbandjes maakten het feest 
compleet.  

Foto:  Anita  Voermans
Dit alles kan niet zonder onze vrijwilli-
gers: de op- en afbouw parcours en plein, 
verkeersregelaars, waterposten, medaille 
gevers, fotografen, info punt medewer-
kers, omroepers enz. Ook onze sponso-
ren willen wij hartelijk bedanken. Bekijk 
ze nog even op onze website www.deou-
deweideloop.nl,  want zonder hen was dit 
alles niet mogelijk. 
Allen ontzettend bedankt! 
Een nieuwe traditie is neergezet.  Volgend 
jaar 29 maart staat de tweede Oude 
Weideloop gepland.  We hopen jullie allen 

dan weer te zien! 
Sportieve groet van de organisatie van 
De Oude Weideloop.

TERHEIJDEN  HEEFT 
WEER EEN NEDERLANDS 
KAMPIOEN

Op zondag 7 april 
vond in Schiedam het 
Nederlands kampioen-
schap tafeltennis voor 
veteranen plaats.  Van-
uit TIOS-Terheijden 
waren Resjo, Lucien, 
Dirk en Mathieu aanwezig. Dit viertal 
streed in verschillende klassen om de titel 
Nederlands Kampioen.
In een gezellige sfeer streden in totaal 
200 deelnemers om de titel Nederlands 
kampioen. Na diverse wedstrijden was 
het Mathieu gelukt om tot de finale te 
geraken. De finale was een spannende 
wedstrijd en uiteindelijk was het Mathieu 
die aan het langste eind trok en zich Ne-
derlands kampioen mag noemen.
Namens  TIOS-Terheijden van harte gefe-
liciteerd Mathieu!
Heb je altijd al eens tegen een Neder-
lands kampioen willen tafeltennissen? 
Dan is 26 mei hiervoor een uitgelezen 
kans. Deze dag vindt namelijk,  voor de 
32e keer, de Terheijdense kampioenschap 
tafeltennis plaats. Aan dit toernooi kun-
nen TIOS-leden, oud-leden en alle inwo-
ners van Terheijden en Wagenberg (vanaf 
16 jaar) deelnemen. Het toernooi wordt 
gespeeld in De Cour.
Houd onze website in de gaten voor 
meer informatie: www.tios-terheijden.nl 

LIJST HARRY  BAKKER’S 
BESTUURSLID………

Algemene Ledenvergadering
Afgelopen  9 april mijn eerste officiële  ALV 
als bestuurslid van Lijst Harry Bakker ge-
had, traditiegetrouw altijd in café De Har-
monie in Terheijden. Mijn bestuurstaak is 
om verbinding te leggen en te houden 
tussen fractie, leden en bestuur. Korte 
lijnen leggen, snel met elkaar communi-
ceren, dat maakt werken met de totale 
groep van Lijst Harry Bakker gemakkelij-
ker en leuker. Secretaris Joost Pieterman 
trad af als bestuurslid. Helaas konden we 
hem, afwezig door ziekte, niet persoon-
lijk bedanken. Joost, dit houd je tegoed!  
Ben Alderden droeg zijn jarenlange pen-
ningmeesterschap, waarvoor veel dank, 
over aan nieuwe bestuursleden.
Wisseling van de wacht
Na zoeken en praten hadden zich vier 
kandidaat-bestuursleden aangemeld die 
unaniem tijdens deze ALV werden be-
noemd. (Ton Verhoeve, Carla Flipsen, 
Marjolein Dikmans en Loes van Zwieten). 
We gaan nu met een bestuur van zeven 
personen aan de gang. De taken gaan we 
onderling verdelen, maar dit komt zeker 
goed. Ik wil vanaf deze kant alle leden be-
danken voor hun inzet en betrokkenheid.

Hans van den Bersselaar, bestuurs- en burgerlid

Leden betrekken
Lijst Harry Bakker-leden erbij betrekken 
staat hoog in ons vaandel. Ledendag, af-
gelopen keer in en rondom Drimme-
len, ontbijten, meewerken aan NL-Doet, 
zwerfvuil ophalen maakt dat je elkaar ook 
in een andere ontspannen sfeer ontmoet. 
Regelmatig ontvangen leden de Nieuws-
flits om ook vanuit het bestuur op de 
hoogte gehouden te worden over het 

POLITIEK
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reilen en zeilen van Lijst Harry Bakker.
Burgerlid
Ook ben ik burgerlid van Lijst Harry Bakker wat mij officieel het 
recht geeft op het woord voeren tijdens de opinierondes van de 
gemeenteraad. Hoe denkt Lijst Harry Bakker bijvoorbeeld over 
de bomen in de Marktstraat? Hoe staan wij erin? Wat willen 
we…….  kortom het “sparren” met de andere politieke partijen 
waarbij live kijkers thuis mee kunnen kijken en ook de publieke 
tribune zijn zegje kan doen. Ook een mooie taak om te vervul-
len binnen de partij!
Nieuwsgierig geworden?
Ben je nieuwsgierig geworden hoe een “dubbel” functie te rij-
men is? Neem eens contact op:  info@lijstharrybakker.nl
Of…. sluit je aan en word lid. Ik neem je graag erin mee!
Hans van den Bersselaar, bestuurslid en burgerlid Lijst Harry 
Bakker

DORPSQUIZ

Attentie: Op vrijdagavond 26 april 
2019 is het weer zover! Dorpsquiz Ter-
heijden/Wagenberg. 
Locatie: Gummaruskerk te Wagenberg. 

Kom naar deze 
gezellige jaarlijks 
terugkerende voor-
jaarstraditie waar-
van de opbrengst 
ten goede komt aan 
de Gummaruskerk!
Of beter nog: Doe mee!
Inschrijven kan nog per groep van maxi-
maal 5 personen. Ook als u geen lid van 
de Vlasselt bent kunt u meedoen!!
Aanmelden kan bij Johan en Mariet Bax 
(marietbaxlievens@hotmail.com) of Addy 
Janssens (a.p.m.janssens@hetnet.nl).

KIPPENGEKEUVEL 
bij poppentheater ‘Appel Moes’

Al een plaatsje besproken bij  ‘Appel Moes’?  Vandaag nog doen, 
want het gaat weer een hele leuke, gezellige en muzikale pop-
pentheatervoorstelling worden! Een voorstelling waarin drie 
kippen en een haan een hoofdrol spelen. Een muisje heb ik ook 
gezien,  maar wat die er nou mee te maken heeft…?
Alle kinderen van 4-8 jaar met hun ouders, opa of oma 
zijn welkom op dinsdagmiddag 30 april om 14.00 uur en 
woensdagochtend 1 mei om 10.30 uur in de hobbyschuur 
van Munnickenheide, Munnikenhof 20 in  Terheijden.
Wie weet mogen we na afloop echte kippen kijken op het 
mooie landgoed van Munnickenheide! 
Vanwege de knusse, 
maar kleine ruimte is 
het nodig om je van te 
voren op te geven via 
de mail: appelmoespop-
pen@outlook.com. Je 
bent dan verzekerd van 
een plaats.
Graag tot ziens!

UITGAAN
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Dank je wel 
Gerard van Vugt!
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HET TRAAIS SMARTLAPPENKOOR 
PRESENTEERT:  LENTEKRIEBELS

Heeft u er ook last van?? Veel mensen hebben 
het in het voorjaar. Ze voelen zich net zo uit-
gelaten als de koeien die voor het eerst de wei 
weer in mogen. Zodra de eerste zonnestralen 
zich laten zien, lijkt de wereld wel gek te wor-
den:  Er is een run op tuincentra, omdat  ieder-
een plantjes aan wil schaffen. De terrassen stro-
men vol omdat iedereen wil  genieten van het 
warme weer, onder het genot van een lekker drankje. Mensen 
voelen zich weer wat energieker en blijmoediger!

Daarom maakt het  Traais Smartlappenkoor zich op voor een 
optreden, ze willen graag een aantal liedjes uit hun repertoi-
re aan u presenteren.  Want ook Het  Traais Smartlappenkoor 
heeft last van:
Lentekriebels!
Een concert dat gehouden wordt op zondagmiddag 28 april 
2019,  aanvang 14.00 uur.
We willen u niet alleen met onze liedjes amuseren. Er wordt 
ook een loterij gehouden, zodat u misschien ook nog met een 
leuk prijsje naar huis gaat. Er zijn weer hele mooie prijzen ter 
beschikking gesteld.
Wij heten u dan ook van harte welkom in onze  gastvrije thuis-
basis: café De Harmonie, Markstraat 5,  Terheijden.

MARKT  VAN  MAKERS HEEFT NOG 
RUIMTE  VOOR DEELNEMERS
Op zaterdag 25 mei organiseert het Witte Kerkje in samen-
werking met MJ atelier een eigentijdse en creatieve markt in 

50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden   06-51996129 

info@harmonieterheijden.nl
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het Witte Kerkje in Terheijden. Tijdens 
dit evenement willen we kleine creatieve 
ondernemers en particulieren een podi-
um geven om passie te delen, “kunsten” 
te tonen en handgemaakte werkstukken 
te verkopen.  Voor bezoekers is de markt 
een laagdrempelige manier om kennis te 
maken met originele producten en de 
maker zelf.
Ben je creatief en lijkt het je leuk om deel 
te nemen (tegen een kleine vergoeding) 
aan deze markt, stuur dan een mail voor 
5 mei naar info@mjatelier.nl 
Voor meer informatie, bel met: 06 
53801892 (Marian) of 06 20068705 (Ma-
rie-José).
Je krijgt dan alle informatie en een aan-
meldformulier toegestuurd.

WORKSHOP ENCAUSTIC
“Schilderen met bijenwas”

Een korte uitleg over deze 
eeuwenoude techniek
De techniek werd met name gebruikt in 
de mummie portretten in Egypte rond 
1-300 na Christus in de vroege iconen en 
op sarcofagen, door Grieken en Romei-
nen maar ook later in vele kunstwerken. 
Vele prachtige portretten en iconen zijn 
in musea over de hele wereld nog te be-
wonderen. Encaustic schilderen, ook wel 
bekend als hete was schilderen, is een 
samenstelling van verwarmde bijenwas 
waar gekleurde pigmenten aan toege-
voegd worden. De vloeibare was wordt 
aangebracht op een oppervlak zoals hout, 
canvas maar ook andere materialen.

Hedendaagse Encaustic
Encaustic is een techniek waarbij wordt 
“geschilderd” met verschillende kleuren 
bijenwas en een schilderijzertje. Encau-
stic betekent “inbranden”, wat duidt op 
de warmte die nodig is om de was te 
smelten en bruikbaar te maken. De bij-
enwas wordt op speciaal encaustic schil-
derpapier aangebracht, waar een soort 
coatinglaagje op zit. Door verschillende 
kleuren en technieken te combineren, 

kun je tekeningen maken met de was. 
Zolang je open staat voor het leren van 
iets nieuws, beleef je veel plezier aan het 
maken van bijenwastekeningen. Wanneer 
je gericht bepaalde technieken toepast, is 
het mogelijk om ”realistische” afbeeldin-
gen te maken, zoals landschapjes. Het is 
ook mogelijk om intuïtief te schilderen, 
gewoon vanuit je gevoel. Op deze manier 
ontstaan mooie afbeeldingen, die een be-
paalde betekenis of boodschap kunnen 
hebben. Kortom een fantastisch medium 
voor iedereen en op elk niveau.  De tech-
niek begint eenvoudig en opbouwend en 
laat je genieten van de kleurrijke patro-
nen die ontstaan.
Workshop
Hopelijk word je net zo enthousiast 
als ik en heb ik je interesse gewekt. De 
workshop duurt ongeveer 2,5 uur. 
Voor meer informatie kijk op Facebook: 
Jannet Creatief of bel 06 29332930. 
E-mail: jannet_vangils@hotmail.com

WANDELEN OP ZONDAG

Wandelen op zondag is een begrip. Soms 
zorgt het voor verwarring, namelijk bij 
die 2e feestdag rond Pasen, Pinksteren en 
Kerstmis. De afspraak is dat er dan op 
maandag wordt gewandeld. 

Wandelen is een nuttige verslaving! Op-
vallend vaak halen artikelen de kranten 
over het nut van wandelen. Steeds weer 
valt het op dat de persoon in kwestie 
zichzelf verrast met het resultaat. Het 
“saaie” wandelen blijkt een bron van in-
spiratie.  Het wordt een nuttige versla-
ving. Er treedt dwangmatigheid op van 
het betere soort en er komen gedachten 
naar boven die van nut zijn voor de rest 
van de dag en het leven.  Tot zondag.

VIJF HEILIGEN PAROCHIE 
Geloofsgemeenschap H.  Antonius 
Abt  Terheijden. 
Email:  terheijden@naardekerk.nl

Diensten door de week en in het 
weekend
Zaterdag 27 april 19.00 uur:  Woord- 

en Communieviering - Beloken Pasen. 
Voorganger Mevr. A. Schoenmakers. Can-
tor Dhr. H.  Vergouwen.
Maandag 29 april 10.30 uur: Woord- 
en Communieviering in Verzorgingshuis 
Antonius Abt.  Voorganger Dhr. Kees Kar-
remans.
Zaterdag 4 mei 19.00 uur: Dodenher-
denking - Oecumenische viering. Voor-
gangers Mevr. G. v.d. Korput en Dominee 
B. Fockens. Herenkoor en Harmonie Ter-
heijden.
Maandag 13 mei 10.30 uur:  Woord- 
en Communieviering in Verzorgingshuis 
Antonius Abt.  Voorganger Dhr. Kees Kar-
remans.
MEDEDELING 
Omdat er sinds 1 april gewerkt wordt aan 
onze kerktoren,  komt er bij de ingang 
van onze zaal “De Abt” een hoogwerker 
te staan.  Vanaf april is de ingang van ons 
kerkhof bereikbaar via de Markstraat, 
naast het materiaal - waterhuisje. Er zijn 
openingstijden 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 vrij-
dagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 
5931216. U kunt dan afspraken maken 
voor doopsel, huwelijk, jubileum, een ge-
sprek, opgeven van gebedsintenties, afha-
len doopbewijzen enz.  In dringende situa-
ties en bij overlijden kunt u contact opne-
men met telefoonnummer 06-51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze pa-
rochie of zijn er wijzigingen in uw 
gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de 
privacy mogen de gemeentes niet meer 
doorgeven wie er komt wonen binnen 
onze parochie. Bent u nieuw, of verhuist 
u binnen het dorp of gaat binnen uw ge-
zin iemand zelfstandig wonen laat het dan 
a.u.b. weten aan het Parochiekantoor, 
Markstraat 2, 4844 CR  Terheijden tel. 
076 5931216.  Bij voorbaat dank.

GEMEENTE  DRIMMELEN:
‘ZERO-EMISSIE’-VERVOER

Bij het realiseren van de klimaatdoelstel-
lingen van Parijs speelt het verduurzamen 
van vervoer een grote rol.  Daarom streeft 
de gemeente Drimmelen er samen met 
zeven andere gemeenten in West-Brabant 
naar dat busjes en auto’s vanaf 2025 niet 
langer op benzine of diesel rijden, maar 
elektrisch of op waterstof. Deze acht 

GEMEENTE

KERKEN
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gemeenten hebben daarvoor het akkoord ‘Zero-Emissie Doel-
groepenvervoer 2025’ ondertekend. 
Doelgroepenvervoer is het vervoer van mensen die vanwege 
een beperking tijdelijk of chronisch niet zelfstandig kunnen rei-
zen. De ondertekening van het akkoord heeft in Hoeven plaats-
gevonden tijdens de regionale inspiratiedag op 8 april 2019. 
De gemeente Drimmelen zet meerdere stappen die moeten lei-
den tot emissieloos vervoer, waaronder het kiezen voor emis-
sieloze voertuigen voor het eigen wagenpark van de gemeente 
bij vervanging. Ook stimuleert de gemeente Drimmelen actief 
de oplaadstructuur (elektrisch vervoer) in de gemeente en stre-
ven we naar emissieloos gecontracteerd doelgroepenvervoer 
bij vernieuwing van contracten (leerlingenvervoer, dagbeste-
dingsvervoer, zittend ziekenvervoer, kleinschalig openbaar ver-
voer en dergelijke).

Wethouder Jan-Willem Stoop geeft aan waarom de gemeente 
Drimmelen dit streven zo belangrijk vindt: “Overheden zullen 
de markt moeten prikkelen om tot vervoer te komen zonder 
schadelijke uitstoot. Door dit convenant te ondertekenen ge-
ven we tijdig aan dat het investeren in emissieloos transport de 
nieuwe maat wordt.”

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Bijenlinten fleuren ingangen van de 
dorpen op
De afgelopen drie jaar zijn er in de ge-
meente Drimmelen bijenlinten aangelegd. 
Dit als aanvulling op het ecologisch berm-
beheer. Het doel daarbij is om de biodi-
versiteit in de gemeente te verhogen. Dit 
is niet alléén goed voor de bijen, vlinders 
en andere insecten, maar ook de mensen worden er blij van. 
Vorig jaar hebben we een oproep gedaan om geschikte locaties 
aan te dragen voor bijenlinten in de bermen. De bollen die we 
een jaar eerder in de bermen van de Oudeweg in Lage Zwaluwe 
geplaatst hadden zijn een groot succes. Ook de eerder aange-
brachte bollen rondom de rotonde bij Wagenberg en Hooge 
Zwaluwe bloeien mooi.

Uit de ontvangen reacties van 
de inwoners bleek een voor-
keur voor het opfleuren van 
de bermen bij de ingangen 
van de dorpen in de gemeen-
te. Voor een bedrag van onge-
veer € 23.000,- hebben we in 
het najaar een bollenmengsel 
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aangebracht in meerdere bermen, zoals in 
de bermen aan het begin en einde van de 
Kerkdijk in Hooge Zwaluwe en in de ber-
men van de Bredaseweg en de Zeggelaan 
in Terheijden. 
Het bollenmengsel bloeit opeenvolgend 
van februari tot ongeveer juli. Dit gecom-
bineerd met het ecologisch maaibeheer 
van de bermen zorgt ervoor dat er het 
gehele jaar (met uitzondering van de 
winter) wel iets in het buitengebied van 
Drimmelen in bloei staat.
Wijziging: GFT-inzameling buiten-
gebied vanaf 1 mei 

Vanaf 1 mei 2019 kun-
nen ook de bewoners 
van het buitengebied 
hun GFT-afval aanbie-
den volgens de vaste 
inzamelroute. Er hoeft 
dus niet meer speciaal 

gebeld te worden. Dit was al het geval 
voor het inzamelen van het verpakkings-
afval (verpakkingsplastic, drankenkartons 
en blik) in het buitengebied. De GFT-con-
tainer kan vanaf 1 mei tot en met 31 
oktober wekelijks worden aangeboden. 
Vanaf 1 november tot en met 30 april: 
1x in de twee weken samen met het ver-
pakkingsafval. Raadpleeg voor de juiste 
inzamelingsdata de afvalkalender of www.
drimmelen.nl. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met de Diftarinfolijn via tele-
foonnummer 0800 - 0234450 (gratis).
Subsidie provincie voor teelt ripgras 
Grondgebruikers die ripgras telen, komen 
voortaan in aanmerking voor subsidie van 
de provincie Noord-Brabant. Veldonder-
zoek door de universiteit van Wagenin-
gen (WUR) laat namelijk zien dat deze 
doorontwikkelde grassoort niet alleen 
eiwitrijk is - en dus goed voor de land-
bouwproductie - maar ook de biodiversi-
teit bevordert. 
Ripgras (‘scheur’-gras) trekt insecten aan 
en neemt veel CO2 op. Bovendien houdt 
het makkelijk water vast, wat goed is in 
perioden van droogte. Om die redenen 
heeft de provincie Noord-Brabant beslo-
ten om deze grassoort binnen de subsi-
dieregeling voor het Natuurnetwerk Bra-
bant te laten vallen. 
Omdat er zoveel voordelen aan dit gras 
zitten, worden ook grondgebruikers bui-
ten het natuurnetwerk aangemoedigd om 
dit ripgras te gebruiken. Dit betekent dat 
ook goed gemotiveerde aanvragen van 

particulieren, bedrijven en organisaties 
welkom zijn, bijvoorbeeld voor het ver-
groenen van ‘versteende’ woongebieden 
of industrieterreinen. 
Aanvragen van de subsidie kan tijdens 
drie maanden vanaf 1 april 2019 via www.
groenontwikkelfondsbrabant.nl
Impulsregeling voor lege en vrijko-
mende stallen verlengd 

De voucherregeling VABIMPULS, voor 
staleigenaren die nadenken over een an-
dere toekomst, wordt verlengd tot eind 
2019. Tot nu toe maakten 275 eigenaren 
van (lege) stallen en veehouders in Bra-
bant gebruik van de regeling. 
Eigenaren van een lege of leegkomende 
stal en veehouders die nadenken over 
een andere toekomst kunnen een beroep 
doen op een adviesvoucher. Met deze 
voucher kunnen zij deskundigen van VA-
BIMPULS inschakelen. Het adviesnetwerk 
van VABIMPULS bestaat uit onafhankelij-
ke deskundigen, die met de eigenaar van 
de locatie onderzoeken welk toekomst-
perspectief het best haalbaar en meest 
passend is bij de wensen en situatie van 
de eigenaar en de mogelijkheden op de 
locatie in de betreffende gemeente en 
het Brabantse landschap. Alle opties voor 
een nieuwe toekomst kunnen besproken 
worden, van sloop tot verkoop en van 
overdracht tot herbestemming. De rege-
ling biedt voor veel eigenaren helderheid 
over de mogelijkheden en een uitgewerkt 
plan van aanpak.
De regeling zou op 1 april aflopen. Om 
lopende trajecten goed af te kunnen ron-
den en nieuwe vragen nog in behandeling 
te kunnen nemen hebben Gedeputeerde 
Staten (GS) besloten de VABIMPULS lan-
ger open te stellen, tot eind 2019. Daar-
voor stellen GS een aanvullend bedrag 
van 0,5 miljoen euro beschikbaar. 
Voor aanvragen zie www.vabimpuls.nl
Campagne ‘Ik let op wild!’
We hopen allemaal dat het ons niet ge-
beurt: opeens een ree of een wild zwijn 
voor uw auto. Maar toch kan het gebeu-
ren, want wild steekt nu eenmaal zómaar 
over.  Vooral nu in het voorjaar zijn de 
dieren actief aan de wandel.  Weet u wat 
u dan precies wel en niet moet doen? De 
provincie Noord-Brabant geeft daar tips 
over:
Rijdt u in bosrijk gebied waar veel wild 
oversteekt? Minder dan sowieso uw snel-

heid en let goed op, zeker in het donker. 
Als een dier onverhoopt voor de auto 
opduikt: remmen, het stuur rechthouden 
en als het niet anders kan het dier aan-
rijden. Dat laatste klinkt onlogisch, maar 
is toch het veiligst. Want in 58 procent 
van de ongelukken met wild is er letsel 
doordat de bestuurder is uitgeweken; te-
gen een boom beland, of een andere auto 
heeft geraakt. En dus níet doordat het 
wild is aangereden.
In geval van aanrijding (en als u zelf vei-
lig bent!) moet u altijd bellen met het 
algemene nummer van de politie (0900-
8844). Ook als het dier is weggerend.  
De politie weet wie er ingeschakeld moet 
worden om het dier te helpen. Zo nemen 
ze bijvoorbeeld contact op met de bos-
wachter om het eventueel gewonde dier 
op te sporen. 
Werkzaamheden Markstraat  Ter-
heijden
Op 23 april 2019 is aannemer  Van  Vulpen 
in opdracht van Brabant Water en Enexis 
Netbeheer gestart met werkzaamheden 
aan de waterleiding en elektriciteitska-
bels in de Markstraat in Terheijden. In de 
gehele Markstraat wordt de waterleiding 
vernieuwd. Ook worden er meerdere 
nieuwe bundels met elektriciteitskabels 
aangelegd. De werkzaamheden nemen 
ongeveer 6 weken in beslag.
De bewoners van de straat zijn door de 
aannemer geïnformeerd met een brief. 
In sommige gevallen neemt de aanne-
mer nog persoonlijk contact op met de 
bewoners voor aansluitingen of voor 
ander overleg. Er kan mogelijk overlast 
ontstaan door de werkzaamheden, zoals 
(geluids)overlast door werkverkeer en/
of graafmachines in de buurt, de straat/
opritten kunnen minder bereikbaar zijn, 
de verkeerssituaties kunnen tijdelijk wij-
zigingen en er kunnen tijdelijk minder 
parkeermogelijkheden zijn. Na de aanleg 
en verwijdering van de leidingen herstelt 
de aannemer tijdelijk het straatwerk. De 
gemeente Drimmelen zal het straatwerk 
definitief herstellen nadat ook de riole-
ringswerkzaamheden en werkzaamheden 
aan het warmtenet gereed zijn. 
Wilt u op de hoogte blijven van de werk-
zaamheden? Kijk dan voor actuele in-
formatie op de website www.enexis.nl/
actueel en/of www.waterstoring.nl/bra-
bantwater. 
Inleveractie Wecycle bij de mili-
eustraat (vanaf Koningsdag)
De gemeente Drimmelen doet van-
af Koningsdag mee aan de inzamelactie 
van Wecycle. Lever afgedankte elektri-
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sche apparaten of spaar-
lampen (e-waste) in bij de 
milieustraat in Terheijden. U 
kunt dan gratis punten spa-
ren voor de Wilgenband en 
de Zonnebloem én zelf kans 
maken op prijzen.
Als onze gemeente bij de 
beste 25 gemeenten eindigt, ontvangen de Wilgenband en de 
Zonnebloem een sponsorcheque van € 1.000,-  van  Wecycle.
U scoort punten als u op de milieustraat in Terheijden e-waste 
inlevert.  Als u op de milieustraat bent, wordt dat herkend via de 
GPS op uw smartphone.  Via uw smartphone kunt u de punten 
verzilveren.  Zo doet u mee: 
- Ga naar de milieustraat
- Lever uw oude elektrische apparaten en kapotte spaarlampen     
  in
- Ga ter plekke op uw smartphone naar wecycle.nl/inleveren
- Ga naar (ik wil inchecken) en support het goede doel
Onder alle geldige aanmeldingen worden 50 nieuwe apparaten 
verloot! De actie loopt tot en met 31 augustus 2019.  
Meer informatie: www.wecycle.nl/inleveren
Herziening inpassingsplan Windenergie A16 ter inzage
In september 2018 hebben Provinciale Staten het Provinciaal 
Inpassingsplan voor 28 windmolens aan de A16 vastgesteld. In 
de voorbereiding op de realisatiefase zijn enkele ondergeschikte 
tekortkomingen geconstateerd. Gedeputeerde Staten hebben 
besloten deze onvolkomenheden te corrigeren met een zoge-
noemde ‘partiële herziening van het inpassingsplan’. Deze her-
ziening wordt ter inzage gelegd en daarna ter vaststelling aan-
geboden aan Provinciale Staten. Het gaat om bijvoorbeeld een 
aanvulling in de veiligheidsregels voor een windmolen die dicht 
bij een bestaande windmolen wordt gebouwd, de juiste grootte 
van een draaicirkel op de kaart en de juiste aanduiding op de 
kaart van toegangswegen naar enkele windmolens.
De relevante stukken zijn digitaal in te zien tot en met 20 mei 
2019 via ruimtelijkeplannen.brabant.nl of via de landelijke site 
ruimtelijkeplannen.nl. Hier staat ook hoe u uw zienswijze kunt 
indienen.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Polderstraat 3 (4844 BG) (W-2019-0188): Het ver-
vangen van handelsreclame.
Terheijden, Elzenhof 11 (4844 TA) (W-2019-0201): Het kappen 
van een boom. 
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Brabantstraat 37 (4844 AT) (W-2019-0106): Het 
kappen van bomen en het realiseren van een uitrit.
Wagenberg, Van Schendelstraat 11 (4845 EA) (W-2018-0386): 
Het plaatsen van een dakopbouw.
Terheijden, Bergen 12 (4844 EN) (W-2019-0133): Het kappen 
van één boom.
Terheijden, Bredaseweg 20 (4844 CL) (W-2019-0025): Het 
plaatsen van 6 B&B accommodaties.
Wagenberg, Brandestraat/Wagenbergsebaan N285 (4845) (W-
2019-0094): Kappen van drie bomen, herplantplicht van één boom.
Ingekomen melding activiteitenbesluit
Terheijden, Bredaseweg 22 (4844 CL) (W-2019-0182): Melding 
voor opslag propaan.
DORPSGERICHT  WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om het bevorderen van leefbaarheid, 
veiligheid en sociale betrokken-
heid. Hiervoor werkt de coördi-
nator dorpsgericht werken samen 
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met bewoners, woningcorporaties, 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.  
Visie Dorpsgericht werken
Wat is Dorpsgericht werken? Hoe is het 
proces van de nieuwe visie Dorpsgericht 
werken verlopen? Wie hebben er bijge-
dragen aan het opstellen van de visie? 
Over al deze vragen leest u in ‘t Carillon 
meer in een artikel van Wiljan Broeders. 
Hij werpt de komende weken een blik op 
de verschillende onderdelen van de visie 
Dorpsgericht werken. Veel leesplezier 
toegewenst!
Wilt u ook alert zijn in uw buurt? 
Meld u aan voor Alert Drimmelen!

Alert Drimmelen bestaat 
uit WhatsApp-groepen 
met leden die alert zijn in 
de buurt. Als ze verdachte 
situaties, personen of voer-
tuigen signaleren melden 

ze dat bij de politie. Bij heterdaad meteen 
via 112, in andere gevallen via 0900 8844. 
Daarna sturen ze een appberichtje naar 
de groep. Op deze manier kunt u met 
elkaar alert zijn op wat er in de straat/ 
buurt gebeurt en dat als dit nodig is delen 
met de politie.

Bent u nog geen lid? Meld u dan aan 
via www.alertdrimmelen.nl bij de juiste 
straat.  

SPIRITUELE  AVOND

Amudra en Menor zijn de 
gastsprekers tijdens de 
Spirituele Avond met het 
thema “Leven van Prana” 
in ’t Trefpunt (Raadhuis-

plein 1A, 4921 ZJ in Made) op woensdag 
1 mei 2019.  Zij vertellen: 
Wij zijn Amudra & Menor en willen jul-
lie in onze lezing over Leven van Prana 
graag een inkijkje geven in wat het nu 
echt betekent om niet meer van voedsel 
afhankelijk te zijn. Wat zijn de verschil-
lende variaties in het leven van Prana en 
hoeveel mensen leven er op deze manier 
op aarde?  Wat als je Prana (universele 
levens-energie) kan gebruiken als “voed-
sel” en het kan opnemen via je adem en 
je huid? Wij willen je voorzien van zo-
veel informatie over het leven van Prana 
(breatharianism), met inbegrip van hoe 
onze reis begon, onze persoonlijke erva-
ringen en de retreats die we geven. Meer 
info op www.pranic-awakening.com.

U bent van harte welkom!  
Warme groet,  Amudra & Menor.

De Spirituele Avonden met een Thema 
zijn laagdrempelige informatieve bijeen-
komsten over spiritualiteit, bewustzijn en 
healing (Spiritueel Café Drimmelen). Een 
informeel gebeuren waar je interesses 
kunt delen met gelijkgestemden en waar 
ook ruimte is voor spontane gesprekken 
bij de gezellige nazit. 
Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur,  inloop 
19.30 u (pauze +/- 21.00 uur.). Entree: 
€ 5,- (a.u.b. gepast betalen, bij voorbaat 
dank). Voor meer informatie of vragen 
kunt u telefonisch contact opnemen met 
Annie Fens  076-8871933,  06-53776005, 
of per e-mail via info@anniefens.nl. Kijk 
ook eens op www.anniefens.nl.
Het zijn openbare avonden en u heeft al-

IETS  VERDER  VAN...

LENTE!

Foto’s van Anita Dudok en Tonny van Geel
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tijd uw eigen verantwoordelijkheid of u 
iets of niets doet met wat er verteld en 
uitgewisseld wordt op deze avonden.

KASTEELWANDELING  OP 
KONINGSDAG
o.l.v. een gids van  VVV Breda 

Wist je dat de oor-
sprong van het Ne-
derlandse Koningshuis 
in Breda ligt? Op Ko-
ningsdag (zaterdag 
27 april) organiseert 
VVV Breda een rond-
leiding op het terrein 

van het Kasteel van Breda.  De plek waar 
verre voorouders van onze Koning hun 
woonstek hadden. 
Begin vijftiende eeuw trouwde de Duit-
se graaf Engelbrecht van Nassau met de 
Bredase Johanna van Polanen. Zo’n 150 
jaar resideerden de Nassaus in Breda. Een 
periode waarin ze Breda tot grote bloei 
brachten.  
In het Kasteel van Breda, door Hendrik 
III van Nassau verbouwd tot renaissan-
cepaleis, is tegenwoordig de Koninklijke 
Militaire Academie gevestigd. Daarom is 
het alleen nog toegankelijk o.l.v. een gids 
van VVV Breda.  Op zaterdag 27 april kun 
je om 14.00 uur aansluiten bij een Kas-
teelwandeling. 
Tijdens deze wandeling krijg je een uit-
gebreide rondleiding over het terrein van 
het Kasteel van Breda. Je bezoekt o.a. de 
onderaardse gang, een van de torens van 
het Spanjaardsgat en de binnenplaats van 
het kasteel. De gids vertelt je alles over 
het kasteel en de mooiste verhalen over 
de kasteelbewoners van vroeger en nu. 
Door deel te nemen aan de Kasteelwan-
deling draag je bij aan het behoud van het 
Kasteel van Breda. 

VVV Breda organiseert de meeste laatste 
zaterdagen van de maand en tijdens de 
zomer-, herfst- en kerstvakanties wande-
lingen o.l.v. een VVV-gids. 
- Omdat het Kasteel van Breda op militair 
terrein staat, is een legitimatiebewijs 
verplicht!
- De Kasteelwandeling start bij de VVV 
Breda, Stadserf 2 (achter de Grote Markt)
- Tijd: 14.00 uur (13.45 uur verzamelen 

i.v.m. registratie legitimatiebewijzen).
- Prijs: € 8,95 p.p. (€ 6,95 kind 6 t/m 12 
jaar). Kinderen t/m 5 jaar en BredaP-
as-houders gratis
- Graag van tevoren reserveren 
- Voor groepen zijn de wandelingen van 
de VVV Breda het hele jaar op afspraak 
te boeken.
Reserveringen en informatie: 
VVV Breda, Stadserf 2 Breda. Tel. 0900-
522 24 44 / 522 20 93. Email info@vvv-
breda.nl Site www.vvvbreda.nl 
Volg de VVV Breda / Citymarketing Breda 
op Facebook (Welkom in Breda, Gek op 
Breda) en Instagram!

FIETSGILDE DE BARONIE

De fietsgidsen 
van Gilde De 
Baronie stippe-
len routes uit 
rond Breda en 

in de wijde omgeving. Onderweg delen 
ze hun kennis over historie, natuur, heem-
kunde en al wat nog meer te ontdekken 
valt. Het aanbod is zeer gevarieerd. De 
tochten gaan naar alle windrichtingen en 
doorkruisen zowel bos en hei als polder-
landschap, gaan door dorpen en steden 
en dat allemaal via bospaden, dijkweg-
getjes en al wat daar tussenin zit. Soms 
wordt er onderweg een bezienswaardig-
heid bezocht.  Altijd zijn er enkele stops 
bij een horecagelegenheid.
Fietsprogramma mei 2019
2 mei: Molenroute, start 10.00 uur Bos-
huis, Stouwdreef 1, Mastbos Breda
8 mei:  Waterbeheerroute, start 10.00 
uur Intratuin, Terheijdenseweg 296, Breda
10 mei: Halderbergeroute, start 10.00 uur 
Boshuis
14 mei: middagtocht Zwerven door de 
Rith, start 13.00 uur Boshuis
17 mei: Tour de Baronie naar Heusden, 
start 9.00 uur Intratuin
21 mei: Vincent van Goghroute, start 
10.00 uur Boshuis
23 mei: Bergsche Vestingroute, start 10.00 
uur Intratuin
28 mei: middagtocht Haagse Beemden-
route, start 13.00 uur Intratuin
30 mei:  Tour de Baronie  Fort de Roove-
re, start 9.00 uur Intratuin
Naast een aantal oude vertrouwde rou-
tes en een paar routes die terug zijn van 
weggeweest, staan er deze maand ook 
twee volledig nieuwe routes op het pro-
gramma.
Op 2 mei de Molenroute die uiteraard 
langs een aantal molens voert en waarbij 
aandacht wordt besteed aan de verschil-
lende soorten molens en hun functie. En 
er wordt ook een molen bezocht.

Op 8 mei rijden we de  Waterbeheerrou-
te die vanzelfsprekend geheel in het teken 
staat van waterbeheer en waterzuivering. 
Een bezoek aan rioolwaterzuiverings-
installatie Nieuwveer hoort bij het pro-
gramma van die dag.
Meer info: www.gildebaronie.nl/fietsgidsen

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

Helaas zijn er bezorgproblemen, 
vooral in bepaalde wijken van 

Wagenberg. Wij doen, samen met 
onze verspreider Axender, onze 

uiterste best om die op te lossen!
Wij vragen uw begrip en vooral: 

Geef het via onderstaande 
adressen door als er iets mis is 

met de bezorging!
Alleen als we op de hoogte zijn, 
kunnen we actie ondernemen!

Foto’s van Judith Bouma




