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GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 424 024
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 15/05  Wagenberg 17/05
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15  - 17 u,   vr. 15 - 19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

NATIONALE MOLENDAG IN EN ROND 
MOLEN DE  AREND 

Het weekend van Moederdag, 11 en 12 
mei, valt dit jaar weer samen met de Na-
tionale Molendagen.
Op zaterdag 11 mei zijn de molen en 
molenwinkel open en zoals iedere zater-
dag kan men de molen bezichtigen.

Op zondag 12 mei is dat ook het geval, maar wordt er rondom 
de molen een marktje gehouden. 
Bij Stichting Molen de Arend kunt u vriend worden en zij bakken 
die dag heerlijke pannenkoeken.  Verdere deelnemers zijn: 
Bierbrouwerij Bliksem en de Raadhuisbrouwers zullen die dag 
ter plekke bier gaan brouwen. Marja komt met haar zuivelijs, 
Dirk van De Ambachtshoeve heeft heerlijke zuivel en kaas. 
Boerderijwinkel Familie van de Kieboom heeft een kraam met 
aardbeien, honing en nog veel meer. Ook Huis vol Lichtjes is 
weer van de partij, Nienke verkoopt stenen met tekeningetjes 
erop,  ook kaartjes en lampjes. Of vraag interieuradvies van Lot-
ty van ‘Living by Lotty’,  jouw wens is haar passie.
En waarschijnlijk nog meer…. Daarnaast zijn natuurlijk ook de 
molen en de molenwinkel geopend. Kom eens een kijkje nemen, 
je bent van harte welkom.  Tot dan! 
De Nationale Molendag begint zondag om 11.00 uur en duurt 
tot 17.00 uur.

SFEERVOL GENIETEN IN HET  WITTE 
KERKJE IN  TERHEIJDEN
Lenteconcert KGO o.l.v. Jan Schuurmans 

Op zondag 19 mei verzorgt de Koorgroep Oosterhout onder 
leiding van gastdirigent Jan Schuurmans een sfeervol en spranke-
lend Lenteconcert in het prachtige Witte Kerkje aan de Hoofd-
straat 1 in Terheijden. 
Het concert begint om 15.00 uur en kaarten zijn verkrijgbaar 
in de voorverkoop via www.kgo-koor.nl.  Aan de zaal zijn de 
kaarten duurder. 
De begeleiding is in handen van pianist Steven van Gool die ook 
een aantal solostukken ten gehore zal brengen. Kom genieten 
van een concert waar de liefde voor mens en natuur centraal 
staat. 
Het programma
Van de vroege renaissance in Vlaanderen, via het Weense hof 
in de 18e eeuw, langs de Hongaarse en Tsjechische romantiek 
en Franse impressionisten naar 20e-eeuwse Engelse muziek: het 
programma is één ode aan de liefde, aan bloemen en vogels. 

UITGAAN
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In het Vlaanderen van de 16e eeuw bejubelen componisten als 
Claude Le Jeune, Josquin des Prez en De Rore het voorjaar en 
de liefde.  Vervolgens bezoeken we Wenen waar componisten 
als Haydn en Brahms in de late 18e eeuw werden beïnvloed 
door de Oostenrijkse volksmuziek.  Van Wenen maken we een 
kleine sprong in tijd en ruimte naar de romantische muziek uit 
Hongarije en Tsjechië van Dvořák en Kodály. Na de pauze volgt 
een blokje vroeg 20e-eeuwse muziek uit Frankrijk van o.m. Ra-
vel en Hindemith. Het concert wordt afgesloten met muziek van 
John Rutter en Lauridsen.
Op de website www.kgo-koor.nl vindt u het hele programma en 
bijzondere achtergrondinformatie over de muziek (bijvoorbeeld 
over het onfortuinlijk overlijden van de papagaai van Margaretha 
van Parma in 1515). 
Jan Schuurmans, dirigent
De Koorgroep Oosterhout staat tijdens dit concert onder lei-
ding van gastdirigent Jan Schuurmans.  Jan was jarenlang dirigent 
van het Oosterhouts Kamerkoor, het Tallis-ensemble te Made 
en het Middelburgs Kamerkoor. Sinds 2001 is hij als kerkmusi-
cus verbonden aan de Antoniuskerk, de kathedrale kerk van het 
bisdom Breda. Daar vervult hij de functie van cantor en dirigent 
van de Kathedrale Cantorij en de Schola Cathedralis Bredanae.
Steven van Gool, pianist
De Koorgroep Oosterhout wordt tijdens het Lenteconcert 
begeleid door Steven van Gool op piano. Steven is als pianist 
verbonden aan verschillende koren en gezelschappen. Daarnaast 
is hij regelmatig werkzaam als muzikaal leider bij verschillende 
musicals (waaronder ‘Annie’, ‘The Sound of Music’ en ‘My fair 
Lady’). Tijdens het concert speelt hij de sonate nr. 3 Es groot 
(deel 1) van Haydn,  ‘Mei’ van Tsjaikovski en de ‘Pavane pour une 
infante défunte’ van Ravel.
Graag tot ziens op zondag 19 mei om 15.00 uur in het Witte 
Kerkje te Terheijden.

PUUR  WIT PRESENTEERT: 
MICHEL EBBEN & LARS BYGDÉN
(“Album release tour Michel Ebben”)

Op donderdag 23 mei 2019 presenteert Michel Ebben zijn 
nieuwe cd “Inertia”, waar hij een duo optreden zal verzorgen 
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met Lars Bygdén in het Witte Kerkje in 
Terheijden. Het bijzondere aan dit con-
cert is dat Michel Ebben geboren en 
getogen is in Terheijden, maar al gerui-
me tijd woont in Rotterdam. Michel is 
een kopstuk van het Rotterdamse sin-
ger-songwriterscircuit en een unieke live 
performer zoals je die zelden tegenkomt.  
Tevens zal de Zweed Lars Bygdén, die be-
gon in een countryrock band maar sinds 
2005 als singer-songwriter enkele albums 
uitbracht, een optreden verzorgen.

Michel Ebben: Een songwriter, verha-
lenverteller, fotograaf; altijd onderweg 
met zijn gitaar, verslaafd aan schrijven en 
meestal in gezelschap van zijn camera! 
Houdt van reizen, ziet de mooie kanten 
van melancholie en ontdekt altijd weer 
nieuwe verhalen in eenzame woorden…
Een echte live performer: intens, oprecht, 
rauw en met humor. Op ontdekkingsreis, 
zwervend van blues naar country noir 
en Americana!   Een onmiskenbaar eigen 
sound met een dijk van een stem, door-
leefde sound, gezongen met een grofkor-
relige stem en beïnvloed door muziek van 
vroeger tot nu.
De Zweedse singer-songwriter en gitarist 
Lars Bygdén (official) vormde in 1996 
de country-rockgroep The Thousand 
Dollar Playboys in zijn geboortestad 
Sundsvall. In 2005 bracht hij zijn eerste 
album uit, Trading Happiness For Songs, 
inclusief het duet met Ane Brun - This 
Road. Onlangs bracht hij een nieuwe cd 
“Dark Companion” uit die hij maakte na 
het overlijden van zijn vrouw in 2017. De 
cd is zowel een afscheid als de start van 
een nieuw leven. 

Kaartverkoop 
Kaarten voor dit optreden zijn verkrijg-
baar bij Tinckerbell, Hoofdstraat 72 in Ter-
heijden en Roots Mail Music, Van Goor-
straat 4 in Breda. Het is ook mogelijk om 
kaartjes te reserveren via het e-mailadres 
puurwit@gmail.com. Geef de naam van 
de artiest aan en het aantal kaarten. Ver-
volgens ontvang je een bevestigingsmail 
en liggen de kaartjes klaar bij de ingang 
van het Witte Kerkje voorafgaand aan het 
concert. De deuren gaan open om 20.00 

uur en het concert begint om 20.30 uur.
Meer informatie? Kijk op www.puur-
witconcerten.nl of www.facebook.com/
puurwit

INLOOPOCHTEND  VOOR 
MANTELZORGERS

Op vrijdag 24 mei is in café De Harmo-
nie een informele ontmoetingsochtend 
voor mantelzorgers uit Wagenberg en 
Terheijden. De inloop is vrij van 10.00 uur 
tot 12.00 uur. Ook op andere plaatsen 
worden deze ochtenden gehouden. Mail 
voor meer informatie naar mantelzorg@
swodrimmelen.nl of bel 0162 - 45 18 94.

ABT HAPPEN IN  ‘DE ABT’
Opbrengst culinaire avond bestemd 
voor restauratie toren 

Op 25 mei 2019 
organiseert Stichting 
Behoud de Antonius 
Abt de tweede edi-
tie van ‘Abt Happen’. 
Tijdens deze avond 
kunnen gasten ge-
nieten van een diner 
met exclusieve streekgerechten. Speciaal 
voor deze avond wordt zaal ‘De Abt’ om-
gebouwd tot een restaurant waar chef-
kok Pol van der Zwalm van café Ons 
Thuis het menu verzorgt. Het belooft een 
gezellige avond te worden die u niet mag 
missen. 
Abt Happen staat gelijk aan een gezellige 
avond in zaal  ‘De Abt’, waar producten 
uit eigen streek de boventoon voeren. Zo 
worden er gerechten bereid met asper-
ges van Antonio van Beek, is er vlees van 
Hoeve ’t Boschend, brood van Jürgen en 
Carolien van Dongen, Marja’s Zuivelijs als 
dessert en nog meer heerlijke lokale 

Gasten tijdens een eerdere editie van Abt Happen

culinaire verrassingen. Ook schenkt de 
stichting die avond haar eigen speciale 
‘Abt Wijn’. Er kan gekozen worden uit 
een heerlijke witte Chardonnay of een 
volle rode Merlot. De opbrengst van Abt 
Happen komt uiteraard geheel ten goe-
de aan Stichting Behoud de Antonius Abt 
Terheijden en zal gebruikt worden voor 
de restauratie van de toren.
Programma en aanmelden
Deelnemers worden op 25 mei 2019 
vanaf 18.00 uur ontvangen met een 
welkomstdrankje. De rest van de avond 
zullen er planken met verschillende ge-
rechtjes geserveerd worden, waar gasten 
samen met hun tafelgenoten van kunnen 
genieten.  Rond 22.30 uur wordt de avond 
afgesloten met koffie en thee. De overige 
drankjes, buiten het welkomstdrankje en 
de koffie en thee, zijn voor eigen rekening. 
U kunt zich aanmelden voor deze culi-
naire avond door vóór 20 mei 2019 een 
bedrag van € 35,- per persoon over te 
maken op rekeningnummer NL03RA-
BO0142830658 ten name van Stichting 
Behoud de Antonius Abt Terheijden. Bij 
de omschrijving van uw betaling vult u uw 
naam en e-mailadres in. Bij binnenkomst 
op 25 mei checkt de organisatie uw in-
schrijving en het opgegeven aantal per-
sonen. Er is een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar en vol is vol, dus wees op tijd 
met uw inschrijving!
Stichting Behoud de Antonius Abt hoopt 
u te mogen begroeten op zaterdag 25 mei 
2019 in zaal ‘De Abt’.  U kunt die avond 
de ingang van de kleine kerk gebruiken 
aan de kant van het notariskantoor. 

ZOMERVERMAAK

Zomervermaak 
is eigenlijk een 
verkeerde be-
naming. Wij 
proberen alle 
seizoenen, zij 
het mondjes-
maat, dorpsgenoten en dorpsgenieters 
te vermaken.  Zo hebben we onlangs met 
15 belangstellenden het Vitalis College 
in Breda Noord bezocht. Een school die 
verbinding met de maatschappij hoog in 
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het vaandel heeft staan.  Niet voor niets is hun slogan ”Vitalis 
College. Meer voor elkaar”. Op deze school kunnen leerlingen 
zich bekwamen in o.a. uiterlijke verzorging, veiligheid, zorg en 
welzijn, verpleegkunde, sociaal werk.
Mocht u soms bedenkelijk naar de jeugd van tegenwoordig 
kijken, dan had u erbij moeten zijn. Leerlingen verzorgden de 
rondleiding en deden dat zodanig, dat enthousiasme en betrok-
kenheid ervan afspatten.
Wij werden na het bezoeken van enkele lokalen vergast op 
en verrast met een voortreffelijke lunch (met o.a. paprikasoep, 
quiche en chocolademousse). En dat alles bereid en opgediend 
door de leerlingen. Je zou zomaar weer jong willen zijn.  Wist u 
trouwens dat de gewone burger zich daar tegen een minimale 
vergoeding kan laten knippen en niet zomaar een bloempotkap-
sel, maar onder het toeziend oog van een vakdocent bent u een proefkonijn zonder die lange oren.

Vitalis straalde vitaliteit uit en injecteerde ons ermee.
Binnenkort verschijnt ons zomerprogramma en doordravende 
zomervermaak-vrijwilligers zijn zelfs pogingen aan het onderne-
men om tussen kerst en nieuwjaar een wintervermaak-opris-
ping gestalte te geven. Michelle Obama zou benaderd worden, 
maar zij koos voor het grote geld in de Ziggo Dome en dan heb 
je het bij ons verbrast.  Als het Witte Kerkje je te min is, dan 
bekijk je het maar. Hou ons nu en in de nabije toekomst in de 
gaten. Er staat nog veel moois te gebeuren.

35e AMATEURCONCERT:  KUNST! ER ZIT 
MUZIEK IN
Uniek project voor en door (amateur)kunstenaars en 
muzikanten

Schrijf je nu in als kunstenaar of muzikant/musicus
Ter gelegenheid van het 35e Amateurconcert op 15 septem-

Zeg eens A?

Op woensdag 29 mei organiseren we bij Ripasso een avond in het teken van drie keer A! 
Namelijk Asperge, Aardbei en Ansjovis! Bent u bij deze heerlijke avond in het teken van het voorjaar?

We serveren vier gangen bestaande uit onder andere deze 3 heerlijke ingrediënten. De kosten voor 
deze avond bedragen € 49,50 per persoon. Reserven via 076 - 593 1297 ovv eventuële diëetwensen.

Het diner begint om 19.00 uur.

Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
076 - 593 1297 www.restaurantripasso.nl
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ber 2019 om 15.30 uur wil de 
organisatie van de Theeconcer-
ten in het Witte Kerkje van Ter-
heijden kunstenaars en muzikan-
ten samenbrengen. Zij zullen in 
het Witte Kerkje een gezamen-

lijke presentatie geven. De kunstwerken worden van tevoren in 
de prachtige ruimte tentoongesteld.
Voordat het muziekwerk tijdens het concert gespeeld wordt, zal 
- indien dat mogelijk is - het bijbehorende kunstwerk vooraan 
geplaatst worden. Het publiek krijgt dan uitleg door de kunste-
naar en/of musicus over de gedachten achter het muziek-kunst-
werk, de samenwerking en de toegepaste techniek.
Bedoeling
Een kunstwerk (liefst van een kunstenaar uit de gemeente 
Drimmelen) wordt gekoppeld aan één muziekstuk of lied dat 
tijdens het Amateurconcert gespeeld of gezongen wordt. Met 
het kunstwerk en de bijpassende muziek wordt het publiek en-
thousiast gemaakt voor jouw kunstvorm en werk, dus ook voor 
je muziekwerk. Door de samenwerking gaat het enthousiasme-
ren zeker lukken.  Succes verzekerd!
Over het publiek hoef je niet in te zitten. Iedereen mag bij het 
amateurconcert gratis naar binnen en zoals altijd zal het en-
thousiasme voor de bijdrage van iedere deelnemer groot zijn.
Wie meldt zich aan?
Mogelijkheid 1: Je meldt je als samenwerkend duo muzikant - 
kunstenaar aan.
Mogelijkheid 2: Je geeft jezelf op als muzikant of als kunstenaar. 
Dan proberen wij (samen met jou) een geschikt duo te forme-
ren.
Wat doe je daarna?
Als kunstenaar of muzikant heb je zo snel mogelijk contact met 
de ander waar je mee samen gaat werken.  Je zult elkaar inspire-
ren en kunt dan goede afspraken maken. De kunstenaar maakt 
dus een werk met een muziekwerk/lied als inspiratie. Heb je een 
passend creatiever idee? Kom ermee.  We staan ervoor open.
Tijdsduur optreden per solist of ensemble
Maximaal 8 minuten. Eén nummer wordt gekoppeld aan een 
kunstwerk.  Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de maxi-
male tijd wellicht iets kunnen veranderen.
Informatie en aanmelden zo snel mogelijk:
Telefoon: 076-5931177 (Agaath), email: theeconcerten.witte-
kerkje@ziggo.nl; website: https://theeconcerten.wordpress.com
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OUD MEI-NIEUWS (1)

Burgemeester Loonen 1883 - 1913
Gerardus Josephus Loonen is gedurende 30 jaar burgemees-
ter geweest. Hij is in Terheijden geboren in 1844 als zoon van 
een Wagenbergse koopman. Net als zijn voorganger (en oom) 
was ook hij leerlooier. Zijn overgrootvader was bierbrouwer 
geweest in De Zon, nu café-restaurant De Ruif.
Burgemees-
ter Loonen 
w o o n d e 
in het mo-
numentale 
huis Hoofd-
straat 16. 
Zijn instal-
latie vond 
plaats op 6 
juli 1883. In 
1903 kreeg 
hij weer een 
herbenoeming en dat werd uitbundig gevierd, zoals op 20 mei 
1895 in de krant te lezen was.  Zijn naam is nog steeds te zien 
op een grote zwarte gedenkplaat in de Zonzeelschool, die ver-
wijst naar de herbouw van de 
jongensschool aan de Mark-
straat in 1903. 
Sportpark “Heesterbos” 
1962
Op 27 mei 1962 speelde 
voetbalclub  V.C.W. haar eer-
ste wedstrijd op het nieuwe 
sportveld in de Kerkstraat in 
Wagenberg. Toen werd het 
eerste elftal ook gehuldigd 
vanwege het behaalde kampi-
oenschap. Dit bericht stond 3 
dagen eerder in de krant. 
Johan van der Made

GEFELICITEERD!

Dit jaar kregen op vrijdag 26 april acht inwoners van onze ge-
meente een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Gert de 
Kok en locoburgemeester Jan-Willem Stoop reikten de onder-
scheidingen uit. 
In Terheijden was Pierre Gruca de gelukkige. Hij werd benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Pierre was tot 2017 werkzaam als groepsleerkracht en adjunct 
directeur bij de Rooms-Katholieke basisschool De Hoeksteen 
te Zevenbergschen Hoek. Daarnaast ontplooide/ontplooit hij 
de volgende vrijwillige activiteiten:
1979 - heden: secretaris van het Rooms-Katholieke herenkoor 
Sint  Antonius  Abt  Terheijden.
1979 - heden: vrijwilliger bij en secretaris (2018-heden) van de 
Vijf Heiligen Parochie te Made. Pierre coördineert de openstel-
ling van de Heilige Antonius Abtkerk te Terheijden op de woens-
dagmiddag en tijdens de zomervakantie. Verder verricht hij di-
verse hand- en spandiensten. 

EN  TOEN GEBEURDE....

TERUGBLIK
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1985 - 2010: vrijwilliger bij het kinder-
koor De Hoekse Rakkertjes te Zeven-
bergschen Hoek. Pierre trad op als diri-
gent, begeleider en leider. 
2017 - heden: Secretaris van de Rooms-
Katholieke Fanfare:  Oefening Kweekt 
Kennis te Zevenbergschen Hoek.

OPBRENGST  COLLECTE 
KINDERHULP 2019

In de week van 
15 t/m 20 april 
is in Terheijden 
de collecte voor 
de Kinderhulp 
gehouden. Deze 
heeft in totaal 
het mooie be-

drag van € 976,47 opgebracht.  Wij willen 
alle gulle gevers hartelijk danken. 
Kinderhulp is een organisatie die zich al 
ruim 50 jaar inzet voor kinderen die te 
maken krijgen met Jeugdzorg. Een voor-
beeld: Sabine (7) heeft in haar jonge leven-
tje nauwelijks een normale gezinssituatie 
gekend. Geweld en verwaarlozing hebben 
van haar een angstig meisje gemaakt. Toch 
is er één ding waar ze heel blij van wordt 
en dat is zwemmen. Ze droomt ervan om 
net zo goed te kunnen zwemmen als Mar-
leen Veldhuis. Alleen was er in het tehuis 
waar ze woont niet voldoende geld voor 
zwemlessen. Kinderhulp droeg daarom bij 
zodat Sabine binnenkort kan afzwemmen 
voor haar diploma A. 
Kinderhulp vindt dat alle kinderen in Ne-
derland recht hebben op gewoon geluk. 
Dus ook kinderen in de jeugdzorg, zoals 
Sabine. Ook zij moeten de kans krijgen 
om hun talenten te ontwikkelen. De kans 
om een droom na te streven. De kans om 
even hun zorgen opzij te zetten. Kinder-
hulp wil deze kinderen graag die kansen 
bieden. Daarvoor hebben we uw hulp 
nodig! 
Ook voor onze collectanten: hartelijk 
dank! Wij hopen dat we volgend jaar 
weer een beroep op jullie mogen doen. 
Lucy de Bruin en Tiny van den Broek

EHBO  WAGENBERG 
START NIEUWE CURSUS

De leerlingen van groep 8 
van basisschool De Elsen-
hof zijn eind april allemaal 
geslaagd voor hun cursus 
jeugd EHBO. EHBO-vereni-
ging Wagenberg heeft de lessen verzorgd 
op school, waarbij alle EHBO-onderdelen 
aan bod kwamen. Van verbandjes aanleg-
gen tot reanimeren. De kinderen vonden 
het erg leerzaam en belangrijk om te we-
ten hoe te handelen als er iets gebeurt. 

Floor Moerbeek aan het oefenen

Naar aanleiding van deze cursus waren 
niet alleen de leerlingen maar ook ou-
ders erg enthousiast en geïnteresseerd 
in een cursus. Steeds vaker merken wij 
ook dat er niet aan EHBO-ers te komen 
is bij evenementen. Dit is vooral verve-
lend voor de organiserende partijen. Het 
hebben van voldoende gediplomeerde 
EHBO-ers is wettelijk verplicht voor het 
verkrijgen van een evenementenvergun-
ning. Denk hierbij aan wandelvierdaagse, 
carnavalsoptocht enz.

Wij als EHBO-vereniging willen hierop in-
spelen door een cursus te starten, zodat 
er meer EHBO-ers komen om de evene-
menten te kunnen bemannen. Denkt u nu: 
dit is iets voor mij of voor onze vereni-
ging,  geef u dan op voor de nieuwe cur-
sus. U kunt ook altijd contact opnemen 
voor meer informatie.
EHBO-vereniging  Wagenberg,  email: 
ehbowagenberg@ziggo.nl 

VERKOOP  LOTEN 
ZONNEBLOEM

Het is bijna niet voor te 
stellen, maar de Zonne-
bloemloterij bestaat dit 
jaar al 50 jaar. Extra fees-
telijk in het jaar waarin 
de Zonnebloem 70 jaar 
bestaat. Om dit jaar weer 
onze loten te verkopen komen wij langs 
de deur.  Wij willen dit vooraf kenbaar 
maken zodat u weet dat er door onze 
vrijwilligers aangebeld kan worden. 
Dit zal zijn in de volgende periode:  Week 
22  (van 27 mei t/m 31 mei), week 24 (van 
10 juni t/m 14 juni), week 27 (van 1 juli 
t/m 5 juli). Met het kopen van onze loten 
steunt u onze afdeling Terheijden, waar-
door wij voor onze gasten leuke activitei-
ten kunnen blijven organiseren.

UITNODIGING 
EERSTE  ALGEMENE 
LEDENVERGADERING  TEC

Op donder-
dag 9 mei 
vindt de eer-
ste Algemene 
Ledenverga-

dering (ALV) van het Traais Energie Col-
lectief plaats. Leden van TEC zijn van har-
te welkom in zaal De Abt, Markstraat 2 
in Terheijden (ingang ‘kleine kerk’ aan de 
kant van de notaris). De zaal is open om 
19.30 uur en de vergadering begint om 
20.00 uur. 
Het collectief heeft ruim 500 leden en 
deze avond heeft ieder lid een stem. Le-
den kunnen zich aanmelden via het for-
mulier op onze website www.traaisener-
giecollectief.nl, klik op de oranje aanmeld-
knop. Hier vind je ook de agenda en het 
bijbehorende vergaderstuk kun je down-
loaden. Leden kunnen hun stemrecht 
voor de ALV overdragen aan een ander 
lid.  Op de website lees je hoe dat werkt. 
Onze tijdcapsule nemen we deze avond 
ook mee. Heb jij een bijzondere foto, 
voorwerp, persoonlijke boodschap of iets 
‘Traais’ dat bewaard mag worden voor de 
volgende generaties? Neem het mee naar 
de ALV en leg het in de tijdcapsule. 
Graag tot 9 mei! 
Bestuur TEC, Daphne Smolderen, Theo 
den Exter en Sander Lodewikus 

VAN  ALLES  WAT
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VRIJWILLIGERSWERK

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met het VIP 
(Vrijwilligers InformatiePunt), telefoon 0162 451894, email 
vip@swodrimmelen.nl.  We denken graag met je mee en helpen 
je verder.
Zit er niets voor je tussen, neem ook dan gerust even contact 
op en we denken met je mee naar een activiteit die aansluit bij 
wat je leuk vindt om te doen.
We zijn op zoek naar:
Buurtbemiddelaar 
Ben je goed in bemiddelen wanneer er onenigheid 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 bu-
renconflicten en krijgt hiervoor een opleiding aangeboden.
Chauffeur Praethuis 3.0
Als chauffeur heb je de belangrijke taak een omgebouwde 
‘schaftkeet’ naar de dorpen te rijden zodat bewoners hier ge-
zellig een kopje koffie kunnen drinken en een praatje maken. 
Kantoorvrijwilliger 
Als belangrijke schakel beantwoord 
je telefoontjes, ontvangt gasten en 
doet administratieve taken die aan-
sluiten bij je wensen en mogelijkhe-
den. Je bent hiermee een onderdeel 
van het kantoorteam van SWO.
Zorgvrijwilliger
Ben je zorgzaam? Wil je graag iets 
betekenen 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 bui-
ten wil, wandelen en een terrasje of naar de film.  Wil je haar 
begeleiden? 
Gezelschap
Een mevrouw (70+) uit Made wil graag wat buurten en jokeren, 
hier kikkert ze van op wanneer ze wat somber is.  Wil jij dit 
voor haar betekenen?
Klantcontactmedewerker
Stichting Leergeld zorgt er mede voor dat kinderen mee kunnen 
doen op school en met activiteiten (ook wanneer ze uit een 
gezin komen waar ouders een klein inkomen hebben). Je ver-
werkt de aanvragen en hebt contact met scholen, verenigingen 
en dergelijke en met je collega’s.  
PR medewerker 
Mpij is een digitaal platform voor vrijwilligerswerk tegen een 
kleine vergoeding. Vind je het leuk om samen met SWO hier 
meer bekendheid aan te geven? 

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende ac-
tualiteiten van en voor Drimmelen 
en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers 
gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder 
commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@om-
roepdrimmelen.nl. 
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Koningsdag 2019

Op 27 april kleurde het hele land weer 
oranje voor de viering van Koningsdag. 
Ook in onze gemeente viel het nodige 
te beleven, zoals reveille blazen, versierde 
fietstochten, aubades, vrijmarkten, spelle-
tjes en ontvangsten voor gedecoreerden. 
Een team vrijwilligers van Omroep Drim-
melen trok er op uit om in de kerkdor-
pen Koningsdag mee te vieren.  Tussen 
het feesten en de regendruppels door 
maakten zij natuurlijk ook opnames van 
de vele  hoogtepunten.  

Dartmarathon Lage Zwaluwe
Eind maart vond in café ‘t Roerom in 
Lage Zwaluwe een 24-uurs dartmarathon 
plaats, met ook allerlei andere activitei-
ten. 20 deelnemers hebben een etmaal 
lang gedart voor de Harold van Zundert 
Stichting, die zich inzet om (jonge) kin-
deren van wie de vader en/of moeder 
is overleden, een onbezorgde dag uit te 
bezorgen om zo heel even het dagelijkse 
verdriet te vergeten. Naast die 20 deel-
nemers konden bezoekers ook een pijltje 
gooien, om zo geld in te zamelen voor 
de stichting. Ook kon je tegen een kleine 
vergoeding een potje darten tegen zanger 
Marco Kanters of wethouder Harry Bak-
ker, meedoen met een loterij, óf bieden 
op een origineel wedstrijdshirt van we-
reldkeeper Tim Krul! De opbrengst van 
alle activiteiten bedroeg meer dan € 6000 
en komt geheel ten goede aan de Harold 
van Zundert Stichting.  

Oude Weideloop Wagenberg
Een oude traditie is in ere hersteld, want 

op 7 april klonk opnieuw het startschot 
voor De Oude Weideloop in Wagen-
berg. Het parcours ging door zowel het 
dorpshart als het buitengebied en was 
aangekleed met muziek, horeca en lucht-
kussens. 

Daarmee werd het een feestje voor zo-
wel de lopers als de toeschouwers. Na-
tuurlijk waren we daarbij. In onze uitzen-
ding een interview met initiatiefnemer 
Bob de Hoop, dat voor de gelegenheid 
werd afgenomen door medeorganisator 
Inge van Oosterhout. De hoofdmoot van 
deze uitzending wordt uiteraard gevormd 
door het grote deelnemersveld.

Portret Dik van Beest
In onze serie portretten ging Loes van 
Zwieten dit keer naar molen Zeldenrust 
in Hooge Zwaluwe. Ze ontmoette daar 
Dik van Beest en ging met hem in ge-
sprek over zijn leven, hobby’s en passies. 
Wist u bijvoorbeeld dat hij, samen met 
zijn vrouw, in de zomer campings inspec-
teert in Spanje? Natuurlijk werd ook de 
molen bewonderd, want Dik heeft veel 
bewondering voor die molen en voor de 
vrijwilligers die er actief zijn.  Een boeiend 
gesprek dus, met mooie beelden van de 
molen.

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.omroepdrim-
melen.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 natuurlijk 
ook online via de livestream. Volg ons ook 
op de website www.omroepdrimmelen.nl 
en op Facebook.

SAMEN  AAN  TAFEL 
OF SAMEN EEN GOED 
GESPREK MET DIEPGANG

Behalve de maandelijkse goede gesprek-
ken met diepgang is er nu ook maande-
lijks Samen aan Tafel: Samen in een klei-
ne groep de tafel dekken, gezellig maken, 
eten, een (goed of gezellig) gesprek voe-
ren en weer Samen opruimen. 
Het hoofdgerecht wordt verzorgd, bij-
gerechten als salades en dessert worden 
met elkaar klaargemaakt of meegenomen 
door de deelnemers. Dit wordt vooraf af-
gesproken en georganiseerd.
Maandelijks or-
ganiseren 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 ont-
moeten? Vind je het leuk gerechten 
klaar te maken en/of mee te nemen?  
Meld je aan via welkom@sameninhetwit-
tekerkje.nl of door te bellen naar Jacque-
line, 06-45566108. 
Waar:  de nieuwe ruimte achter het Wit-
te Kerkje.  Wanneer: 1x per maand, eerst-
volgende keer 17 mei 17.30 uur.  Voor 
wie: een wisselende groep tafelgenoten 
tussen de 18 en 100 jaar.  Kosten: 
€ 5,-  voor de ingrediënten en een drank-
je. Gemaakte kosten voor een zelf mee-
gebracht gerecht worden terugbetaald
Agenda Samen in mei
06 mei Een goed gesprek - met diep- 
             gang 
10 mei Een goed gesprek - in stilte
13 mei Een goed gesprek - met diep-    
             gang, ochtendgroep
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17 mei 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.sameninhetwittekerkje.nl of  06-52046806 
(Edwin Vonk)
We ontmoeten u graag!
Bert Fockens en Edwin  Vonk

GROENONTWIKKELING  AAN DE 
KALKVLIET 

Op 26 februari 2019 hebben we in Terheijden een bewoners-
avond gehouden over de populieren aan de Kalkvliet in  Ter-
heijden. Op die avond presenteerden we een lange termijnop-
lossing voor de gevaarlijke situatie van afbrekende takken. Het 
plan is die avond door de omwonenden positief en enthousiast 
ontvangen.
Onderhoud populieren
Eind maart is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. 
Hierdoor hebben we komende zomer een veilige bomenlaan. 
De populieren staan erg dicht op elkaar, waardoor de bomen 
onder en boven de grond te weinig ruimte hebben. Om die 
reden worden nu na elke populier die vrij uit kan groeien twee 
bomen geknot. De bomenlaan wordt daarmee voor de lange 
termijn in stand gehouden. 

Versterken van de biodiversiteit
Met een aantal oplossingen willen we ter plaatse een geschik-
te leefomgeving creëren voor verschillende planten en dieren. 
Zo is het hout van de takken na het knotten verwerkt in zo-
genaamde ‘takkenwallen’ (zie foto).  Takkenwallen zijn perfecte 
nestplaatsen voor vogels, egels en andere dieren.
Tussen de bomen planten we in het najaar struiken waarmee 
we de biodiversiteit aan de Kalkvliet verder verhogen. Ook zijn 
er diverse kruiden ingezaaid. Dit is goed voor de insecten en 
die zijn op hun beurt weer een goede voedselbron voor vogels. 
De populieren die geknot zijn,  kunnen vele jaren gaan dienen als 
vaste rust- en verblijfplaats voor vleermuizen en diverse andere 
holenbroeders. Er zijn inmiddels ook al spechten gesignaleerd! 
Op deze manier helpen we de natuur een handje en zal er 
straks een bijzonder natuurgebied met een hoge biodiversiteit 
ontstaan. 

WANDEL CHALLENGE
in de buitenlucht samen met elkaar in beweging

Dit jaar wordt de Wandel Challenge voor de tweede keer in 
de gemeente Drimmelen georganiseerd. Een frisse neus, gezel-
ligheid en samen met anderen in beweging zijn,  dat is wat de 

SPORT
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Wandel Challenge oplevert. Op 6 mei 2019 
is de aftrap van 20 weken wandelen gehou-
den.  De avonden starten om 19.00 uur.
De Wandel Challenge houdt in dat er 20 
weken lang 2 avonden in de week samen als 

groep wordt gewandeld. Eén avond in de week sluit er in de 
eerste weken een professional aan voor advies en de andere 
dagen lopen de deelnemers zelf of met de groep. Er is gestart 
op maandag 6 mei 2019 en de einddatum is maandag 30 sep-
tember 2019. Inmiddels hebben we 70 aanmeldingen ontvangen.  
De vertreklocatie in  Terheijden is  Antonius  Abt.
Voor wie is de Wandel Challenge bedoeld?

Mensen die graag fitter en actiever willen worden en/of ge-
zellig met elkaar willen wandelen. Het is de bedoeling dat de 
deelnemers kunnen wandelen zonder toezicht van een zorg-
professional.
Wie organiseert de Wandel Challenge?
De Wandel Challenge wordt georganiseerd door de buurt-
sportcoach, diverse fysiotherapiepraktijken, diëtisten, personal 
trainer, Zorroo, een ervaringsdeskundige en het Dorpsgericht 
werken van de gemeente Drimmelen.
Hoe gaat het met de wandelaars van de Wandel Chal-
lenge 2018?
Vorig jaar hebben 117 mensen deelgenomen aan de Wandel 
Challenge. Zowel in Made als in Terheijden zijn verschillende 
mensen blijven wandelen met elkaar.  Veel wandelaars hebben 
de afstand op kunnen bouwen. Een gedeelte van de mensen 
doet dit jaar mee met de nieuwe Wandel Challenge, maar er 
zijn ook mensen die met hun “eigen” groep door blijven lopen. 
In Made heeft de KBO dat wandelen opgepakt. De organisatie 
vindt dat heel erg positief.
Afstanden en aanmelden
De afstanden die gelopen worden zijn 1, 3 en 5 kilometer.  Wel-
ke afstanden precies in de 4 verschillende dorpen starten is af-
hankelijk van het aantal mensen dat een bepaalde afstand loopt. 
Anders kunnen deelnemers altijd in een ander dorp meewan-
delen. Deelnemers kunnen zich blijven aanmelden via wande-
len@zorroo.nl onder vermelding van ‘gemeente Drimmelen’ 
en het aantal kilometer dat u wilt wandelen. U krijgt dan te 
horen wat het vertrekpunt van die afstand is.

KOM ZONDAG 12 MEI NAAR DE MOLEN IN
TERHEIJDEN

ONTMOET DE MOLENAAR!

-
-

-

-

GRATIS
BOUWPLAAT

ACTIVITEITEN:

RONDLEIDING
FIETS- OF
WANDELTOCHT
LANGS DE MOLEN
MARKT ROND DE
MOLEN
DE MOLENWINKEL IS
OOK GEOPEND :-)

12
MEI 2019
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TRAAISE KUIERDAGEN 

GV Amicitas zal van 14 t/m 17 mei weer de 
avondvierdaagse van Terheijden organiseren. 
Onder de naam van de Traaise Kuierdagen 
zullen wij dit alweer voor het 7de jaar met 
veel plezier doen. In totaal gaat de wandel-
vierdaagse van Terheijden voor de 15de keer 
van start!! De eerste 452 deelnemers, via de 
scholen, waren voor de meivakantie al bin-
nen. De start en finish zijn van dinsdag t/m 
donderdag vanaf het terrein van het Puzzel-
bad. Op vrijdag vertrekken wij weer vanaf de 
prachtige Schans, waarna wij rond 19.45 uur 
onder begeleiding van Muziekvereniging Harmonie Terheijden 
van het Oranjeplein naar de Schans lopen. De laatste moge-
lijkheid om in te schrijven is op donderdag 9 mei bij café De 
Harmonie van 18.30 uur tot 20.00 uur. LET OP:  Voor de 10 
kilometerlopers: wij gaan net als in 2017 weer een keer met 
het pontje over naar de Haagse Beemden. Deze oversteek kan 
alleen door 10 kilometer inschrijvingen gedaan worden! Zeer 
waarschijnlijk iets eerder vertrekken als optie. Om dit (en de 
traktaties) goed te organiseren zouden wij het heel erg op prijs 
stellen, dat er van de inschrijfdag gebruik wordt gemaakt. De 
geplande werkzaamheden in ons centrum zullen ervoor zorgen 
dat enige flexibileit van ons en de deelnemers verwacht wordt. 

De routes zijn bekend en indien nodig zullen wij door het ma-
ken van een vaste omleidingsbijlage u zo goed mogelijk infor-
meren ten tijde van de 4daagse. Dinsdag 14 mei kunnen de 10 
kilometer lopers vertrekken tussen 18.15 uur en 18.45 uur. De 
3 en 5 kilometer kunnen vertrekken tussen 18.30 uur en 19.00 
uur. Zoals gezegd: 14, 15 en 16 mei vanaf het Puzzelbad en de 
17de vanaf de Schans. Er is ook nog een mogelijkheid om in te 
schrijven op dinsdag 14 mei en woensdag 15 mei, de kosten 
zijn dan € 5,- per deelnemer. Donderdag 9 mei zijn de kosten 
nog € 4,-. Dit jaar krijgt iedere deelnemer een echt Traaise Kui-
erdagen tasje om het afval mee terug te nemen naar de finish. 
Voor allerlaatste info kunt u een email sturen info@amicitas.nl 
of volg ons op facebook:  Traaisekuierdagen Amicitas.  Graag tot 
volgende week. 
Met sportieve groet, de organisatie van de  Traaise Kuierdagen.

ONDER DE SCHUTSBOOM

Het is te lang stil geweest van onder de schuts-
boom. “Was daar reden toe?”, zult u zich waar-
schijnlijk afvragen. Het antwoord is simpel, “ja”. 
De afgelopen tijd heeft de oplettende kijker ge-
zien dat we er een nieuwe schutsboom bij heb-
ben en aan die schutsbomen hangen nu geen vier, 
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Leuke foto’s van 
Anita Voermans en 
Gerard van Vugt
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maar maar liefst acht schietbakken.
Dat hierbij de groenvoorziening danig is aangepakt spreekt voor 
zich en onze leden die zich hiervoor hebben ingezet, zowel voor 
als achter de schermen, hebben er een plaatje van gemaakt.
Deze uitbreiding heeft mede te maken met de gestaag groei-
ende belangstelling voor het gilde, alsmede de prestaties van 
onze Nederlands kampioenen. Zij zullen, nadat zij een schier 
onmogelijke opdracht hebben vervuld namelijk twee maal ach-
tereenvolgend Nederlands kampioen worden, de titel wederom 
verdedigen dit jaar. Er wordt inmiddels al weer volop getraind 
voor dit evenement dat op 26 mei 2019 plaats zal vinden op 
ons gildeterrein aan de Hoge Vaartkant. Eenieder is bij deze uit-
genodigd om onze schutters aan te moedigen. 

En om nu zelf eens kennis te maken met dit geheel, organiseren 
we op 25 mei 2019 het inmiddels bekende Open Terheijdens 
Kampioenschap. Hier kan iedereen aan deelnemen die zelf eens 
een poging wil wagen onder de schutsboom. De beste schutter 
van deze dag mag zich dan een jaar lang Terheijdens Kampioen 
noemen. Een eer die inmiddels al heel wat talenten ten deel is 
gevallen.
Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Deelname kost € 2,50 
per persoon op de onderdelen personeel en kampioen, maar 
veel gezelliger is deel te nemen met een groep, ofwel korps om 
in schuttertermen te blijven. De kosten voor vier schutters zijn 
dan € 5,-. Deelname kan vanaf 12 jaar en belangrijk: neem uw 
legitimatiebewijs mee.
Wij zien u graag op genoemde dagen verschijnen om zelf deel te 
nemen of om onze kampioenen aan te moedigen.
Met vriendelijke groet namens het kloveniersgilde, 
Michel Brocks
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TENNISSERS 50+:  SAVE  THE DATE!!

Voor de 2e keer organi-
seert TTV Ruitersvaart 
in Terheijden het één-
dagstoernooi SENIOREN 

PLUS;  dit jaar op vrijdag 7 juni.
Iedereen die mee wil tennissen op dit gezellige toernooi is van 
harte uitgenodigd op ons mooie park.  Dat betekent dus dat zo-
wel leden als niet-leden van harte welkom zijn. Leeftijdsonder-
grens is 50 jaar en er is géén bovengrens. De speelsterkte is niet 
bepaald, maar varieert van 6 t/m 9.  Gezelligheid en sportiviteit 
staan voorop. Er wordt gespeeld in 3 groepen met wisselende 
partners in de categorieën DD – HD – GD en de wedstrijden 
duren 45 minuten.
Inschrijven kan per e-mail (ttvseniorenplus@ziggo.nl) t/m 29 
mei.  Op de website van TTV Ruitersvaart kunt u meer lezen.
Wij hopen veel tennissers te ontmoeten op ons toernooi.
TTV Ruitersvaart, Ruitersvaartseweg Terheijden

POSTDUIVEN SEIZOEN 2019  VAN START

We zijn inmiddels 2 weekenden 
onderweg met de officiële vluch-
ten van PV Terheijden in het sei-
zoen 2019. Meteen is al duidelijk 

dat Willie-Jan van de Goorbergh en Paul Couwenberg hun dui-
ven alweer in super conditie hebben! Op de koude zaterdag 13 
april werd de vlucht vanuit Quievrain (160 kilometer) om 10.45 
uur gelost. Het hele podium was hier voor Willie-Jan en Paul. 

De natura prijzen van Ron-
ny van Tilburg waren dan 
ook voor Paul en Willie-Jan.
Een week later, op 20 april, 
werd onder zomerse om-
standigheden om 9.00 uur 
het startsein gegeven voor 
de vlucht vanuit Niergies 
(200 kilometer). Ook hier 
was het goud en zilver 
voor de combinatie Vd 
Goorbergh-Couwenberg 
en de schitterende bron-
zen plak ging naar Jaap Ra-
senberg.
Hopelijk blijven we de ko-

mende weken mooi weer houden, want de verdere vluchten 
komen eraan!!
Hieronder de eerste 10 prijzen:
Quievrain 13 april – 120 duiven in concours: 1, 2, 3, 5, 6, 
7, 9, 10 Comb.  Vd Goorbergh-Couwenberg, 4 Jaap Rasenberg, 
8  Walter Swagemakers.
Niergies 20 april – 470 duiven in concours: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 
Comb.  Vd Goorbergh-Couwenberg, 3 Jaap Rasenberg, 6 Comb. 
Willemse-Dudok, 7 Comb.  Van Dongen.

ACTIE:  ‘TEGEL ERUIT,  PLANT ERIN’ 
Maak Drimmelen een stukje groener tijdens de  Week 
van ons water 

GEMEENTE

WWW.RONDOMDETOREN.NL

FACEBOOK.COM/RONDOMDETOREN
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Onze blauwgroene gemeente kan nog wel wat meer groen in de 
tuinen gebruiken. Daarom organiseert de gemeente Drimmelen 
de actie ‘Tegel eruit, plant erin’ tijdens de Week van ons water in 
Brabant. Deze actie zorgt voor een win-winsituatie: u een mooie 
plant om de tuin op te fleuren én het is goed voor de natuur! 
Week van ons water in Brabant
De Week van ons water is een initiatief van de gemeenten in 
Midden- en West-Brabant en waterschap Brabantse Delta om 
aandacht te besteden aan wateroverlast, droogte, hittestress en 
goed rioolgebruik. Dit ook in het kader van de gevolgen van de 
klimaatverandering. De deelnemende gemeenten organiseren 
daarom verschillende acties tijdens deze week van 10 t/m 19 
mei 2019. De gemeente Drimmelen vindt het erg belangrijk om 
het bewustzijn voor het onderwerp ‘water’ te vergroten, want 
water speelt op allerlei manieren een grote rol in onze levens. 
Daar zet de gemeente dan ook op in met verschillende acties.

De actie ‘Tegel eruit, plant erin’
Tijdens de actie kunnen inwoners van de gemeente Drimmelen 
hun tuintegels inwisselen voor vlinderstruiken die de biodiversi-
teit verhogen. Het verwijderen van verharding is daarnaast van 
groot belang, omdat het regenwater dan in de bodem zakt en 
niet naar de riolering loopt. Dus meer groen betekent ook: min-
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der wateroverlast. 
Doe daarom mee aan deze actie en ruil 
uw tegel voor een plant! Dit kan op za-
terdag 11 mei 2019 bij de milieustraat 
in Terheijden. Wethouder Jan-Willem 
Stoop is daarbij aanwezig en overhandigt 
de eerste vlinderstruik. 
Datum: zaterdag 11 mei 2019. Tijd: 
10.00 - 15.00 uur. Locatie: Milieustraat, 
Zeggelaan 131-133,  Terheijden
Voorwaarden: 
- In ruil voor 1 t/m 5 tuintegels ontvangt  
  u 1 vlinderstruik.
- In ruil voor 6 t/m 11 tuintegels ontvangt   
  u 2 vlinderstruiken.
- Wilt u 12 of meer tuintegels inruilen? 
Dit kan alleen op afspraak, meld u hier-
voor aan via openbarewerken@drimme-
len.nl. Graag in het onderwerp van de 
e-mail de volgende tekst te vermelden: 
Actie tegel eruit, plant erin.
- Op = op, dus ben er op tijd bij. 
Deze actie wordt in samenwerking met 
tuincentrum Sonneveld georganiseerd.

SNEL EN SIMPEL 
MELDINGEN DOEN MET 
DE DRIMMELEN  APP

Losliggende stoeptegels, achtergelaten 
zwerfvuil, vernield straatmeubilair of ver-
stopte rioleringen in de buitenruimte. 
Het zijn voorbeelden die door de ge-
meente opgelost worden na een melding. 
Inwoners van de gemeente Drimmelen 
kunnen sinds 6 mei deze meldingen direct 
doen met hun smartphone via de gratis 
Drimmelen app.
Samen de gemeente mooi, veilig en 
schoon houden
‘De Drimmelen app is een gratis app voor 
de smartphone, waarmee je eenvoudig 
problemen in jouw straat en wijk kunt 
melden bij de gemeente. Op deze manier 
kunnen de inwoners van Drimmelen 24 
uur per dag en 7 dagen per week een 
melding doen’, vertelt wethouder Harry 
Bakker. ‘In de eerste 4 maanden van dit 
jaar hebben we ruim 1300 meldingen 
ontvangen. Deze meldingen gaan onder 
meer over kapotte straatverlichting, het 
snoeien van struiken en over losliggen-
de stoeptegels. Door het sturen van een 
melding via de app en het bijsluiten van 
een foto met de exacte locatie helpen 
we elkaar om de gemeente Drimmelen 

mooi, veilig en schoon te houden’, aldus 
de wethouder.  Via de app krijgen de men-
sen een bericht terug. Daarin staat wat de 
gemeente met de melding heeft gedaan. 

Een aantal eenvoudige stappen
Met een aantal gemakkelijke stappen 
kan de melding geplaatst worden. Uiter-
aard kunnen de inwoners van Drimme-
len ook nog steeds een melding doen 
via het formulier op www.drimmelen.nl, 
via email gemeente@drimmelen.nl, tele-
foon 140162 of door een bezoek aan het 
gemeentehuis. 
Drimmelen app downloaden
Voor een smartphone met Android kan 
de Drimmelen app gratis worden ge-
download via de Google Play Store.  Voor 
de iPhone kan de Drimmelen app gratis 
worden gedownload via de iTunes App 
Store. 

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
De zwembaden zijn weer open!

Het zwemplezier in onze gemeente is 
weer begonnen! Op 28 april 2019 zijn 
Het Puzzelbad en De Randoet open ge-
gaan. Ook dit jaar worden er weer aller-
lei leuke activiteiten georganiseerd zoals 
de zwem4daagse, zeemeermin workshop, 
kinderfeestjes, zwemdisco, hondenzwem-
men, schoolzwemmen en nog veel meer. 
Het Puzzelbad is hét gezinsbad bij uit-
stek. Geen grote attracties, maar wel een 
overzichtelijk en rustig bad voor het hele 
gezin. Er is meer dan voldoende ruimte in 
het ondiepe bad voor de jongste gasten 
en in het diepe bad kunnen de wat oude-
re kinderen zich prima vermaken met o.a. 
de duikplank.  Voor een versnapering kunt 
u terecht in de horecavoorziening.

De Randoet in Made biedt volop zwem-
plezier en recreatiemogelijkheden voor 
jong en oud. Het zwembad beschikt over 
een 50-meter bad met springplanken, 
een ondiep bad, peuterbad, 2 spectacu-
laire waterglijbanen, een speeltuin, grote 
ligweide, sportveld en een kantine met 
snackbar. Kortom; alle ingrediënten voor 
een heerlijke zwem- en speeldag zijn hier 
aanwezig! 
Kijk voor meer informatie en het bestel-
len van een abonnement op www.op-
tisport.nl/randoet of op www.optisport.
nl/puzzelbad. 
Aanbod standplaats haven  Terheij-
den voor horecaondernemers
Afgelopen jaar bood de gemeente Drim-
melen een standplaats aan in de haven van 
Terheijden voor één of meerdere horeca 
ondernemers. De Sovak Foodtruck heeft 
daar uiteindelijk gebruik van gemaakt en 
is een waardevolle toevoeging voor de 
haven gebleken. De foodtruck staat er 
in het toeristisch seizoen (medio maart 
- medio oktober) op woensdag, donder-
dag, vrijdag en de laatste zondag van de 
maand.  Dit biedt nog ruimte voor andere 
ondernemers op de overige dagen. 

De standplaats ligt langs een toeristische 
fietsroute aan de pittoreske haven van 
Terheijden. Fietsers kunnen hier met het 
Markpontje de overtocht van en naar de 
Haagse Beemden in Breda maken. Jaarlijks 
maken daar zo’n 20.000 fietsers gebruik 
van. 
Bij de haven ligt de toeristische trekpleis-
ter de Kleine Schans, onderdeel van de 
Zuiderwaterlinie. Tijdens het toeristische 
seizoen vieren we hier evenementen zo-
als Koningsdag, I Love Traaie en het Zui-
derwaterliniefestival.  
De standplaats is beschikbaar gedurende 
de zomertijd (medio maart - medio okto-
ber). Ondernemers kunnen voor de da-
gen dat de Sovak foodtruck er niet staat 
zelf kiezen welke dagen of dagdelen zij 
de standplaats willen bezetten. Dit moet 
dan wel voor het hele seizoen gelden. Het 
schenken van alcohol is niet toegestaan 
op deze standplaats, maar niet-alcoholi-
sche dranken en/of bereid voedsel verko-
pen mag wel.
De standplaats is voorzien van een water- 
en elektra-aansluiting, dit kost € 2,- per 
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dagdeel. De kosten voor de precario be-
dragen € 9,67 per dagdeel.  De vergun-
ning kost € 42,30.  
Horecaondernemers die interesse heb-
ben in deze standplaats kunnen contact 
opnemen met Bert Koekkoek van de ge-
meente Drimmelen, bkoekkoek@drim-
melen.nl.  
Klimaat Experience in Breda. 
Benieuwd naar de toekomst van 
morgen?
Op donderdag 16 mei wordt in het kader 
van de Week van ons water een Klimaat 
Experience in de FutureDome in Breda 
(koepelgevangenis) georganiseerd. Over-
dag gaan basisschoolkinderen uit Breda 
daar aan de slag met oplossingen voor kli-
maatverandering en een meer duurzame 
omgang met water. ’s Avonds wordt de 
Experience voortgezet voor volwassenen 
en daar bent u van harte welkom. 

Gastvrouw Margot Ribberink neemt u 
mee in de oplossingen van de kinderen 
voor de toekomst van morgen. Social 
reporter Saskia Mulder van Think Big, 
Act Now geeft een inkijkje in de (ver-
borgen) impact van onze levensstijl en 
hoe die te verkleinen. Zo leert u wat het 
meeste effect heeft als u wilt verduur-
zamen. Dat het roer hiervoor niet altijd 
radicaal om hoeft, maken NOS-journalist 
Heleen Ekker en NOS-weerpresenta-
tor Willemijn Hoebert duidelijk in hun 
presentatie. Kortom: volop inspiratie 
om ook zelf zinvol bij te kunnen dragen 
aan een toekomst voor onze kinderen. 
De Klimaat Experience is voor alle in-
woners van gemeente Breda en om-
streken. Dus ook u als inwoner van de 
gemeente Drimmelen bent van harte 
welkom op donderdag 16 mei 2019 van 
19.30 – 21.00 uur (afsluitend met een 
hapje en drankje). De toegang is gratis.  
Ga voor meer informatie en om in te 
schrijven naar www.klimaatstroomzuid.
nl/nieuws/klimaat-experience 
Verkiezingen van de leden van het 
Europees Parlement
Op donderdag 23 mei 2019 kunt u uw 
stem uitbrengen voor de verkiezing van 

de leden van 
het Europees 
Parlement.
Voor het stem-
men heeft u 
naast uw stem-

pas ook een geldig identiteitsbewijs nodig. 
Voor deze verkiezing geldt dat het iden-
titeitsdocument maximaal 5 jaar verlopen 
mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren 
mag u niet stemmen.
In de gemeente Drimmelen mag u zelf 
kiezen in welk stemlokaal binnen de ge-
meente u gaat stemmen. Op uw stempas 
staat wel het adres van een stemlokaal bij 
u in de buurt, maar u bent niet verplicht 
om daar te stemmen. De stemlokalen zijn 
geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s 
avonds 21.00 uur.
Overzicht stembureaus in Wagenberg en 
Terheijden:
-  Gemeenschapshuis Plexat,  Kerkstraat 
   22,  Wagenberg
-  Woonzorgcentrum  Antonius  Abt, 
   Dorpsplein 1, Terheijden
-   Basisschool De Zeggewijzer,  Biezelaar 9,  
   Terheijden
-  Basisschool De Windhoek,  Abtslaan 15, 
    Terheijden 
Het laatste stemlokaal is, volgens de nu 
gestelde richtlijnen van de Kieswet (vanaf 
1 januari 2019) niet geheel toegankelijk 
voor mensen met een beperking. U moet 
hier bijvoorbeeld denken aan een drem-
pel die iets te hoog kan zijn, een deur die 
zwaarder opent dan de vanaf 1 januari 
2019 toegestane trekkracht of een ge-
handicaptenparkeerplaats die iets te klein 
is of niet is voorzien van markeringen.
Aandachtspunt: bij stembureau De Zeg-
gewijzer staat voor deze verkiezing een 
mobiel stembureau.
Bekijk de mogelijkheden als u verhinderd 
bent of niet in uw eigen gemeente kunt 
stemmen op de dag van de verkiezingen 
op onze website https://drimmelen.nl/
verkiezingen-europees-parlement. 
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergun-
ningen
Terheijden, Munnikenhof 13, (4844 PK) 
(W-2019-0225): Het wijzigen van de stal-
len i.v.m. toepassing luchtwasser
Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Wagenberg, Parallelweg 20C (4845 CR) 
(W-2018-0562):  Het bouwen van een 
woning
Terheijden, Hoofdstraat 4 (4844 CE) (W-
2019-0108): Het aanleggen van een in- en 
uitrit
Terheijden, Polderstraat 3 (4844 BG) (W-
2019-0188): Het vervangen van handels-
reclame
Terheijden, Hoofdstraat 95 (4844 CC) 
(W-2019-0111): Het vergroten van de 
woning
Wagenberg, Dorpsstraat 50 (4845 CG) 
(W-2019-0160): Het plaatsen van een bij-
gebouw

Ingekomen melding activiteitenbe-
sluit
Wagenberg, Dorpsstraat 45 (4845 CD) 
(W-2019-0220): Melding voor het plaat-
sen van een bronbemaling
Bestemmingplan ‘Munnikenhof 21, 
Terheijden’
Burgemeester en wethouders van Drim-
melen maken, gelet op artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de 
gemeenteraad in zijn vergadering van 11 
april 2019 het bestemmingsplan “Munni-
kenhof 21, Terheijden” heeft vastgesteld. 
Het plan is ongewijzigd vastgesteld ten 
opzichte van het ontwerp. 
Het vastgestelde plan ligt tot en met 6 
juni 2019 op het gemeentehuis, Park 
1 in Made, voor iedereen ter inzage en 
is eveneens langs elektronische weg te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl onder nummer NL.IMRO.1719.0bp-
18munnikenhof21-vg01.  
Gedurende de termijn dat het besluit 
ter inzage ligt kunnen belanghebbenden 
die kunnen aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest om een 
zienswijze ten aanzien van het ontwerp-
plan kenbaar te maken beroep instellen 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019 EA te 
‘s-Gravenhage.
Het besluit treedt in werking op de dag 
na de termijn van terinzagelegging.  Bin-
nen de termijn van terinzagelegging is het 
mogelijk een voorlopige voorziening te 
vragen bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te. Een verzoek om voorlopige voorzie-
ning schorst de inwerkingtreding van het 
besluit totdat op het verzoek is beslist.
DORPSGERICHT WERKEN

Dorpsge-
richt wer-
ken gaat om 

het bevorderen van leefbaarheid, veilig-
heid en sociale betrokkenheid. Hiervoor 
werkt de coördinator dorpsgericht wer-
ken samen met bewoners, woningcorpo-
raties, politie en straathoekwerker. 
Wilt u ook bijdragen? Neem dan contact 
op met Lilian Lambrechts via 140162 of 
llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar 
ook volgen via twitter: @LilianDrimme-
len.  
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KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 12 mei 2019, 10.00 uur: Dienst bij SOVAK, zorgin-
stelling voor mensen met een verstandelijke beperking.  Viering 
Heilig Avondmaal. Ds. E. Fockens. Locatie: SOVAK, Multifunctio-
neel Centrum Gruijtplein, Koningsveld 1, Terheijden.
Zondag 19 mei 2019, 10.00 uur: Gezamenlijke dienst met de 
Protestantse Gemeente Lage Zwaluwe. Dhr.  A. Verdoorn. Dia-
coniecollecte: gezamenlijk project 2019,  Tools to  Work. Locatie: 
Protestantse Kerk te Lage Zwaluwe, Kerkstraat 49.

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

Diensten door de week en in het weekend
Zaterdag 11 mei 19.00 uur: GEEN  VIERING.
Zondag 12 mei, 11.30 uur: 1e H. Communieviering - Eu-
charistieviering.  Voorgangers pastoor V. Schoenmakers en past. 
werker G. Oostveen.
Maandag 13 mei, 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger Dhr. Kees Karremans.
Zaterdag 18 mei, 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger 
pastoor P. Schellens - Koor:  Tempeliers. 
Maandag 20 mei, 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger Mevr. G. v.d. Korput.
MEDEDELING
Omdat er sinds 1 april gewerkt wordt aan onze kerktoren staat 
er bij de ingang van onze zaal “De Abt” een hoogwerker. Sinds 
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: van 9.00 uur tot 17.00 uur. 
Wilt u hier rekening mee houden? Dank u.

BENEFIETAVOND  VOOR NIERSTICHTING

Deze maand is het tien jaar geleden dat op 
50-jarige leeftijd SV Terheijden kantinebe-
heerder Harold van Oosterbosch overleed. 
Om hier bij stil te staan organiseren zijn 
zoons Dirk en Ben van Oosterbosch op 24 
mei een benefietavond voor de Nierstich-
ting. Harold was zelf ook nierpatiënt. 

KERKEN

OP  HET NIPPERTJE...
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Niet alleen zullen zij rond 20.00 uur in twee 
gelegenheidsteams tegen elkaar voetballen, 
ook zijn er rondom de wedstrijd diverse 
activiteiten waarvan de opbrengst naar de 
Nierstichting zal gaan. Na afloop zal het 
feest losbarsten in de kantine van SV Ter-
heijden, Ruitersvaartseweg 12. Hier komen 
artiesten Gino Meijs en Ferry Goorden op-
treden en zal een veiling plaatsvinden met 

diverse mooie kavels. Ook hebben diverse lokale ondernemers 
prijzen beschikbaar gesteld voor de loterij. Kortom: voetbal, een 
biertje, gezelligheid en muziek. En dat allemaal voor het goede 
doel. Wat zijn zoons betreft een mooie manier om hier, tien jaar 
later, bij stil te staan. Zij nodigen u dan ook graag uit om deze 
avond mee te maken.

I LOVE  TRAAIE  

Volgende week, op 17, 18 en 
19 mei, is het weer I LOVE 
TRAAIE!
Traditie getrouw starten we 
met het vertrek en aankomst 
van de Traaise Kuierdagen.
‘s Avonds moet je in de tent 
zijn want daar draait DJ Jerzy 
en wordt het een dolle boel 

met Marco Kraats! Uitgefikte speakers, smeulende dansvloer 
en doorgebrande sneakerzolen is het enige wat nog zal worden 
aangetroffen na een optreden van Buren van de Brandweer 
op de vrijdagavond van I Love Traaie! Deze avond is GRATIS 
toegankelijk! 
Heel de zaterdag heb- ben wij dan de tijd om alles weer op 
te ruimen en te vervangen want de zaterdagavond gaan we he-
lemaal los in de tent met onze eigen brandweerman DJ Jerzy 
en een optreden van zanger Kafke. Later die avond komt er 
een vleugel op het podium te staan voor niemand minder dan 
Xander de Buisonjé. En na al het meezingen zullen de keel-
tjes goed gesmeerd moeten worden en het vochtgehalte goed 
op peil worden gebracht want als afsluiter gaan we knallen met 
Darkraver!!
Koop nu nog je kaartje in de voorverkoop op www.ilovetraaie.
nl of bij Drogisterij Relinde Fijnaut.  Tickets aan de deur € 15,-
Na het succes van vorig jaar zijn we blij dat ook dit jaar de 
Terheijdenloop weer georganiseerd wordt door To The Max 
Functional  Training en dat op en rond ons mooie evenementen-
terrein. Dit jaar hebben we een 1, 2, 5 en 10 km run. Dus haal je 
loopschoenen alvast uit de kast en zorg dat je er zondag 19 mei 
bij bent!  We hopen jullie dat weekend allemaal te zien!
Hou www.ilovetraaie.nl en www.facebook.com/ilovetraaie in de 
gaten voor meer info.
Stichting I LOVE  TRAAIE

Rondom de Toren wordt bezorgd op 
woensdag of donderdag.

Geen RdT in uw brievenbus? 
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of kwaliteit.zuidwest@axender.nl

of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer vermelden.

-------------------------------------------
Uw post it gratis in Rondom de Toren?

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
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Mooie foto’s van:

1. Chantal Huijbregts
2. Jack Moerenhout
3. Matthijs Suijker-

buijk
4. Els Geurts

5. Gerard van Vugt
6. Frans Snoeren

7. Pieter Verdaasdonk
8. Jack den Ridder


