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Mooi hè! Deze foto’s zijn gemaakt door Ton Buijs.
Meer mooie foto’s op bladzijde 13 en 24.
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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
  076 - 593 1952
Extra exemplaren
Terheijden:  Bibliotheek Terheijden, ‘Toptiekske,
  Jürgen en Carolien van Dongen
Wagenberg Bakkerij Léon van Dongen, Plexat
Online bereikbaarheid
Website: www.rondomdetoren.nl
Facebook: facebook.com/rondomdetoren
Drukkerij Drukkerij Emsi Made
Bezorgklachten kwaliteit.zuidwest@axender.nl
  liesbeth@rondomdetoren.nl  076 - 593 2137
Volgende editie 1041 Laatste RdT voor de zomervakantie!
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 01-07-2020, 17.00 u

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: 15/07
             Wagenberg  groen: elke vrijdag, grijs: 17/07
Ophalen oud papier  11/07
Ophalen plastic           Terheijden  08/07  Wagenberg 10/07
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden         (di- ) wo.15 -17 u  (vr. 15 - 19.30  u)
Woonvizier   0162 - 679 800

LOKALE KUNSTENAARS EXPOSEREN 
DEZE ZOMER IN DE ANTONIUS ABT

In de maanden juni tot en met september 
opent de Antonius Abt in Terheijden iedere 
zaterdagmiddag van 13.00 uur - 16.30 uur 
gratis de deuren. Naast de geschiedenis en 
de bijzondere scheidingswand is er nu nog 
een reden om een bezoek te komen bren-
gen: iedere twee weken zal een nieuwe loka-
le kunstenaar exposeren in zaalgedeelte ‘De 
Abt’. De tentoonstellingen variëren van foto’s tot schilderijen 
en van keramieken werken tot tekeningen. Genoeg reden om er 
op zaterdagmiddag eens op uit te trekken naar de Antonius Abt! 
De openstelling wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers van 
Stichting Behoud de Antonius Abt.

Lokale kunstenaars
De kunstenaars die hun werken tentoon komen stellen, komen 
allemaal uit Terheijden en omgeving. Er is genoeg reden om va-
ker op zaterdagmiddag langs te komen, want iedere twee weken 
is er een nieuwe expositie. 
Er zit veel variatie in de verschillende werken die tentoonge-
steld gaan worden door de kunstenaars deze zomer in De Abt. 
Zo werkt Yvonne van Oosterhout met onder andere olieverf 
om op impressionistische of realistische wijze mensen en dieren 
uit te beelden. Lianne Steevens laat zich inspireren door Picasso 
en houdt niet vast aan één stijl. Diny van Helmond gebruikt 
pastelkrijt om haar creativiteit kwijt te kunnen. Corry Rommens 
bewerkt dan weer steen, net als Antoinette van der Rijk die ook 
nog keramiek gebruikt in haar beelden.  Walther van Gils zoekt 
de actualiteit op door verrassende maskers te maken uit mond-
kapjes. De openstelling wordt in september afgesloten met een 
foto-expositie van Joost van Buul over de binnenstad van Breda.
Het overzicht van de exposerende kunstenaars en de expositie-
data is hier te vinden:
Kunstenaar    Expositiedata
Yvonne van Oosterhout:  27 juni, 4 juli 2020
Lianne Steevens:   11 en 18 juli 2020
Diny van Helmond:    25 juli, 1 augustus 2020
Corry Rommens:    8 en 15 augustus 2020
Walther van Gils:   22 en 29 augustus 2020
Antoinette van der Rijk:    5 en 12 september 2020
Joost van Buul:    19 en 26 september 2020
Coronamaatregelen
Tijdens de openstelling van de Antonius Abt wordt er uiteraard 
rekening gehouden met de coronamaatregelen. Er zijn maximaal 
30 bezoekers tegelijkertijd welkom in het gebouw. Ook is er 
een looprichting aangebracht zodat anderhalve meter afstand 

UITGAAN
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makkelijk te bewaren is. Zo kan iedereen veilig het gebouw ont-
dekken deze zomer.
Voor meer informatie over de maatregelen of over Stichting 
Behoud de Antonius Abt, bezoek www.behouddeantoniusabt.nl 
of volg de facebookpagina van de stichting.

DE SOVAKFOODTRUCK STAAT  WEER 
AAN DE KLEINE SCHANS

Wij zijn weer open! Vanaf 24 juni 10.30 uur 
staat de SOVAKfoodtruck weer op zijn stand-
plaats aan de Kleine Schans bij de haven in 
Terheijden. 
Wat onze SOVAKfoodtruck zo bijzonder 

maakt is de bediening. Ons team, met daarin mensen met een 
verstandelijke beperking, zorgt ervoor dat je je direct thuis voelt 
op ons terras. 

Maak je een wandeling of een fietstocht? Strijk dan eens neer 
op ons gezellige terras voor een kopje koffie met huisgemaakte 
taart of een ijsje van Marja’s Zuivelijs. Dit jaar hebben we ook 
het lekkerste worstenbroodje van bakkerij Van Dongen.
Natuurlijk houden wij rekening met de 1,5 meter maatregel. 
In het seizoen zijn we open op woensdag, vrijdag en zondag van 
10.30 tot 16.00 uur.  Je bent van harte welkom bij onze SOVAK-
foodtruck!

UITNODIGING
Binnenkort staat er iets moois te gebeuren op het 
Dorpsplein! 

Ik ben Yvonne van Oosterhout, kunstenares, en ben door de 
gemeente Drimmelen gevraagd een presentatie te geven over 
mijn kunstwerk dat straks op het Dorpsplein komt te staan. Na-
tuurlijk zal ik ook een model van het nieuwe kunstwerk tonen.
Ik wil jullie daarom graag uitnodigen op donderdag 2 juli a.s. 
van 19.30 uur tot 20.30 uur in het Witte Kerkje in Ter-
heijden. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u 
de presentatie bijwonen.
In verband met het coronavirus graag even reserveren. Het 
is belangrijk dat wij weten met hoeveel mensen u mijn presen-
tatie komt bijwonen want er is een maximum van 30 perso-
nen. U kunt het aantal personen naar mij appen of mailen. Op 
deze manier kunnen wij voor voldoende afstand zorgen en kunt 
u straks veilig mijn presentatie zien.
Mijn email adres is yvonnevanoosterhout@gmail.com, mijn te-
lefoonnummer is 06 44 78 01 16. Ik zie u graag op donderdag 2 
juli 2020 om 19.30 uur in het Witte Kerkje. 
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Met vriendelijke groet, 
Yvonne van Oosterhout

KLEINE SCHANS EN LINIE 
VAN DE MUNNIKENHOF  
VERTELLEN HUN VERHAAL 
Nieuwe informatieborden nemen 
je mee in de geschiedenis van de 
Zuiderwaterlinie 
 

Twee bijzondere gebieden in de gemeen-
te Drimmelen, met elk hun eigen verhaal, 
maken onderdeel uit van de Zuiderwa-
terlinie. De eerste is de Kleine Schans en 
de andere is de Linie van de Munnikenhof, 
beide liggen in  Terheijden. Met nieuwe in-
formatieborden worden bezoekers vanaf 
nu meegenomen in de geschiedenis van 
de Zuiderwaterlinie en het verhaal van 
specifiek die 2 locaties.   

Wethouder Lieke Schuitmaker licht toe: 
“Terheijden is een dorp met een lange ge-
schiedenis en heeft een rijkdom aan toe-
ristische en historische parels. De Kleine 
Schans en de Linie van de Munnikenhof 
zijn daar onderdeel van en die willen we 
graag nóg meer in het zonnetje zetten. 
Samen met Toeristisch Traaie hangen we 
nu letterlijk en figuurlijk de vlag uit om de 
volgende stap te vieren: De Kleine Schans 
en de Linie van de Munnikenhof krijgen 

meer zichtbaarheid door nieuwe vlaggen 
die van veraf te zien zijn en nieuwe bor-
den die de bijbehorende verhalen vertel-
len. Een mooi symbool voor de kracht 
van de samenwerking met Toeristisch 
Traaie. En hierdoor kunnen alle inwoners 
en andere bezoekers de geschiedenis ter 
plekke beleven en genieten van al het 
moois dat Terheijden te bieden heeft.” 

Zuiderwaterlinie  
De gemeente Drimmelen is met de Klei-
ne Schans en de Linie van de Munniken-
hof in Terheijden onderdeel van de Zui-
derwaterlinie. De Zuiderwaterlinie is de 
oudste, langste én meest gebruikte van 
alle Nederlandse waterlinies. Een unieke 
ketting van 11 Brabantse vestingsteden 
en omliggende gebieden, verbonden door 
het typisch Neder-
landse verhaal van ver-
dedigen met het water. 
Bij de Kleine Schans en 
de Linie van de Mun-
nikenhof kunnen be-
zoekers zich vanaf nu 
verdiepen in deze rijke 
historie door middel 
van nieuwe informa-
tieborden en vlaggen 
die de verbondenheid 
met de Zuiderwaterli-
nie weergeven.  
Op de borden is het volgende te lezen: 
De Linie van Munnikenhof: 
Vestingbouwer Menno van Coehoorn 
ontwierp de Linie van Munnikenhof. De 
linie dateert van 1701 en staat op het 
smalste gedeelte van de zandrug tus-
sen de Binnenpolder en de Lage Vucht. 
Een linie is een extra verdedigingswerk 
in zigzagvorm met grachten. Doorgaand 
verkeer kon alleen maar via de linies gaan 
en de naderende vijand kon zo worden 
tegengehouden. Telkens werden de linies 
verbeterd en uitgebreid met lunetten, 
driehoekige vestingwerken. Tijdens de 
Oostenrijkse Successieoorlog (1740-

1748) en na de Belgische Opstand (1830-
1839) lagen hier veel soldaten gelegerd. 
De linie is nu een natuurmonument be-
groeid met bomen. Op de luchtfoto ziet 
men de zigzagpatronen terug in de be-
planting. 
De Kleine Schans:  
Op een zandrug parallel aan de Mark 
ontstond in de veertiende eeuw het 
West-Brabantse dorp Terheijden. In de 
winter werd dit omgeven door water. 
De strategische ligging van het dorp was 
van grote invloed op de ontwikkeling en 
geschiedenis van het gebied. Tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog bouwden de Span-
jaarden en afwisselend troepen van de 
Republiek der Zeven Verenigde Neder-
landen (de ‘Staatsen’) hun tentenkampen 
en forten in en bij het dorp. Ook raak-
ten ze er meermalen in zware gevechten 
verwikkeld. Zoals u op een van de foto’s 
kunt zien, was toen ook het hele dorp 
versterkt met een omwalling. De bevol-
king heeft zwaar geleden onder het oor-
logsgeweld. In onze Hollandse ‘vaderland-
se’ geschiedenis kreeg de Nederlandse 
veldheer Fredrik Hendrik de bijnaam ‘Ste-
dendwinger’, maar de Brabanders noem-
den hem ‘de Brandstichter’. De Staatsen 
legden na de belegering van Breda in 1637 
de Kleine Schans (1639) aan om Breda te 
kunnen verdedigen. Ze kozen hiervoor 
een strategische plaats langs de rivier de 
Mark, pal naast de enige verbindingsweg 
tussen Brabant en Holland. 

Kijk voor meer informatie over de Kleine 
Schans en de Linie van Munnikenhof ook 
op www.toeristischtraaie.nl en www.zui-
derwaterlinie.nl.

TIJD  VOOR SPIRITUALITEIT
Waarbij de Ziel centraal staat. 
Wat bezielt u? Een ziel.

Gastspreker Koen 
Broumels houdt deze 
lezing tijdens de Spiri-
tuele Avond met een 
Thema in café De Har-
monie in Terheijden op 
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donderdag 2 juli 2020 van 20.00 tot 22.00 uur. 
“Het wordt een spirituele reis gebaseerd op mijn spirituele 
ontwikkeling. Om je bewust te zijn van je bewustzijn. Je kwa-
liteit van leven nieuwe inzichten of herkenning te verschaffen 
en/of als bijdrage daaraan. Met onderwerpen als: 3 seconden, 
onvoorwaardelijke liefde, onzichtbare energieën, paniekaanval, 
Zon, Maan, helder weten, massahysterie, voelen, wichelroede, 
dromen, tijdreizen, uit je lichaam treden, kristallen, trauma’s, 
reïncarnatie, vorige leven, baarmoedertijd, chakra’s, aura, tijd, 
ruimte, pendelen, mediteren, energetisch-verbinden/loslaten, 
energetische verstoringen van anderen voelen, 12-12-2012, En-
gelen, Gene-zijde, graancirkels, leylijnen en de haas en vos, Miss 
Vernon, serpentbrein, Sedona, kruintje-stuitje. 
Kortom:  ‘Al’ wat is. Vragen stellen betekent je ergens voor open 
stellen. Ik hou van mensen, dus ook van u. In onvoorwaardelijke 
liefde en dienstbaarheid,  neoҖoen, Koen.”
De Spirituele Avonden met een Thema zijn laagdrempelige in-
formatieve bijeenkomsten over Spiritualiteit, Bewustzijn en He-
aling (Spiritueel Café Drimmelen). Een informeel gebeuren waar 
je interesses kunt delen met gelijkgestemden en waar ook ruim-
te is voor spontane gesprekken bij de gezellige nazit. 
Het is noodzakelijk om aan te melden voor deze avond door 
de maatregelen van de overheid ivm corona. Dat kan door een 
e-mail te sturen naar annie.shiva@gmail.com of u mag bellen 
naar 06 53776005. We houden een afstand aan van 1,5 m en 
we gaan er vanuit dat u niet komt wanneer u verkouden of ziek 
bent.
U bent van harte welkom!
Locatie: café De Harmonie, Markstraat 5, 4844 CN  Terheijden.
Datum: donderdag 2 juli 2020, tijd: 20.00 u. tot 22.00 u., inloop 
19.30 u (pauze +/- 21.00 u.)
Entree: € 5,-  (a.u.b. gepast betalen, bij voorbaat dank)
Voor aanmelden, meer informatie of vragen kunt u telefo-
nisch contact opnemen met Annie Fens via 076 8871933,  06 
53776005, of per e-mail  info@anniefens.nl of de website www.
anniefens.nl.
Het zijn openbare avonden en u heeft altijd uw eigen verant-
woordelijkheid en het is op eigen risico of u iets of niets doet 
met wat er verteld en uitgewisseld wordt op deze avonden.
De gastspreker en/of Annie Fens kunnen niet aansprakelijk ge-
steld worden.

EEN  TOEKOMSTVISIE OP TERHEIJDEN 
BEHELST MEER DAN HET AANTAL 
NIEUW GEBOUWDE WONINGEN IN DE 
KOMENDE 4 JAAR

TERHEIJDEN - Rompa Kunststofprodukten BV in Terheijden gaat 
sluiten. Daarmee verliezen 79 mensen hun werk.  Volgens directeur 
en mede-eigenaar Wim van Hoof is sluiting onvermijdelijk omdat 
de fabriek veel opdrachten heeft verloren en er geen nieuwe 
voor terugkrijgt. Met de sluiting komt een eind aan een lange 
industriële traditie in Terheijden. Rompa werd 128 jaar geleden 
opgericht als leerlooierij. Daarna maakte het familiebedrijf tassen, 
voetballen en andere leren spullen. In de jaren zestig begon 
de overschakeling naar kunststof. In 1989 verliet de laatste 
Rompa het bedrijf. (bron BNDeStem, 27 september 2008) 
Verpaupering aan de Bredaseweg
Alweer ruim 12 jaar staat deze fabriek leeg. Het terrein is ver-
pauperd en een doorn in het oog van elke inwoner van Ter-
heijden. Waar andere ondernemers mooie projecten starten 

LEZERS IN DE PEN
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zoals het naastgelegen bedrijvengebouw, is de gemeente blijk-
baar niet in staat om deze angel voorgoed te verwijderen. 
Natuurlijk is het terrein nog steeds in het bezit van een par-
ticuliere eigenaar en natuurlijk moet de betreffende partij be-
reid zijn te willen verkopen. Hierin moet dan ook wat meer 
energie worden gestopt om tot een mooi en goed resultaat 
te komen. In de opinieronde van vorige week toen het over 
woonlocaties in Terheijden ging, vertelde wethouder Stoop dat 
er nog geen match was gevallen tussen verkopende partij van 
de Rompa-fabriek, de gemeente en een projectontwikkelaar. In 
eerdere gesprekken hebben verschillende raadsleden aangege-
ven dat de gemeente géén grond aankoopt en het altijd een 
proces is tussen een projectontwikkelaar en de verkopende 
partij. Uiteindelijk heeft de projectontwikkelaar het daarna voor 
het zeggen. Hierover moet dus constructief worden nagedacht. 
Elke dag rijden er honderden mensen langs en elke dag ergert 
iedere inwoner van Terheijden zich aan deze lelijke eend in de 
bijt. De Terheijdenaren houden hun hart vast en zijn bang dat de 
jeugd de graffiti-spuitbus een keer gaat hanteren op het gebouw. 
Nee, in plaats van een goed doordacht plan te maken voor de-
gelijke locaties in het dorp, is ‘snelheid’ nu het toverwoord in het 
gemeentelijk woningbouwbeleid en offeren we liever een groen-
strook op aan de Kalkvliet, Munnikenhof, Hoekbeemden en 
Vlietstraat. Dat daar honderden mensen elke dag genieten van 
de prachtige groenzone die hier heel natuurlijk overloopt van 
woongebied naar buitengebied, is dan jammer. Maar “er moet 
gebouwd worden” roept wethouder Stoop in de opinieronde 
van de gemeenteraad. 

Opinieronde 11 juni
Helaas stond het bouwen op locaties zoals het Rompa-terrein 
niet op de agenda van de opinieronde van 11 juni. Gelukkig zijn 
er wel een aantal belangrijke uitspraken gedaan over het bouwen 
in onze groene buffers. In aanloop naar deze raadsvergadering 
waren vijf politieke partijen tegen het bebouwen van de locatie 
Kalkvliet-Munnikenhof, of hadden specifieke voorwaarden ten 
aanzien van het behoud van de groene buffers. Alleen de VVD 
en CAB waren zonder voorwaarden vóór bebouwing (13 zetels 
tegen en 8 zetels voor). Naderhand heeft Lijst Harry Bakker zijn 
visie bijgesteld en zich (schoorvoetend) voor bebouwing van 
deze locatie uitgesproken. Geen meerderheid dus! 
Gelukkig heeft wethouder Stoop zich tijdens de vergadering ge-
committeerd aan een aantal eisen van de andere politieke par-
tijen, te weten: Het minimale aantal woningen moet groter zijn 
dan vijftig, de woningen moeten tot het goedkope en betaalbare 
segment behoren en speciaal gericht zijn op starters en kleinere 
huishoudens (ouderen), de verkeerssituatie in de Hoofdstraat 
(naast de Bax-boerderij) en Vlietstraat (precies in de bocht met 
de Zeggelaan) mag niet onveilig worden en de waterhuishouding 
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in het gebied moet worden gerespecteerd.  Aan de heer Lie-
vens van de Pensionstal Zeggezicht werd de belofte gedaan dat 
de geurcirkel zal worden gerespecteerd en er dus binnen een 
straal van 100m rondom de manege niet gebouwd gaat worden. 
Hierdoor wordt volgens een aantal leden van het actiecomité 
uit de buurt het stukje te bebouwen grond met ongeveer 1,5 
hectare wel erg klein om 50 tot 60 woningen te realiseren en 
kan dit zeker niet op de door het college gewenste natuur-in-
clusieve manier; met respect voor groen, water en behoud 
van zichtlijnen vanuit de woningen. Deze twijfel werd gedeeld 
door alle vier de fracties in de oppositie én door coalitiegenoot 
Groen Drimmelen. Zij hebben wethouder Stoop dan ook de 
opdracht gegeven vóór 25 juni nader onderzoek uit te voeren 
naar de feitelijke cijfers voor de locatie Kalkvliet-Munnikenhof.  
De wethouder had eerder tijdens de vergadering ook al aange-
geven de slechte communicatie van de gemeente met de bewo-
ners van Terheijden te evalueren. Een mooi gebaar, maar het zou 
nog mooier zijn wanneer ook de Lijst Harry Bakker en de VVD 
hun ‘politieke wil’ zouden tonen en de versnellingsopgave voor 
de woningbouw in Terheijden even heroverwegen. 
Want het kan beter!
SAMEN investeren in de toekomst
Wat zou het mooi zijn als op het Rompa-terrein woningbouw 
te realiseren valt. Er is zeker vraag in Terheijden naar ‘Wonen 
aan de Mark’ en met een dergelijk project zouden er heel veel 
verhuizingen en verschuivingen mogelijk worden in Terheijden. 
Daardoor kunnen ouderen in de kern blijven wonen, dichter 
bij de voorzieningen. Hiervoor is het noodzakelijk dat onze ge-
meente en bestuurders breder en toekomstgericht blijven den-
ken. Met het aanwijzen van de uitleglocatie aan de Lageweg en 
door een aantal politieke partijen genoemde alternatieve ge-
bieden die daar naast liggen, kan er de komende jaren al wat 

versneld worden. En daarmee ontstaat er ruimte om iets langer 
na te denken over de toekomst van ons dorp. Wij moeten er 
op (kunnen) vertrouwen dat de politiek er niet voor zal kie-
zen om met bulldozers de groene, landelijke gebieden rondom 
onze gemeente op te ruimen. Maar juist samen met burgers 
en ondernemers plannen gaat maken om eerst de gebieden te 
bebouwen, die het dorp echt mooier maken. Bouwen moet, 
maar wel met visie én  toekomstgericht.  Wat zou het mooi 
zijn om in de nabije toekomst het terrein van de Rompa-fabriek 
terug te zien als een mooie woonbuurt voor onze starters en 
senioren; als ‘eye-catcher’ bij het binnenkomen van ons dorp. 
Actiecomité Kalkvliet- Hoekbeemden- Vlietstraat- Hoofdstraat- 
Rode Vaart- Vierhoven

COLLECTANTEN GEZOCHT  VOOR DE 
NEDERLANDSE BRANDWONDENSTICH-
TING 

Voor het goed verlopen van de collecte van 
de Brandwondenstichting, die van 4 okto-
ber tot 10 oktober landelijk wordt geor-
ganiseerd, ben ik op zoek naar een aantal 
nieuwe collectanten in Terheijden.

Gelukkig is er een trouwe groep collectanten, maar er is ook 
een aantal collectanten door omstandigheden gestopt.
De Brandwondenstichting stelt zich ten doel: 
- Het voorkomen van brandwonden door het geven van voor-
lichting.
- Het verbeteren van de kwaliteit van de brandwondenzorg.

OPROEPEN
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- Het bevorderen van de kwaliteit van le-
ven voor mensen met brandwonden.
Hiervoor is natuurlijk veel geld nodig. 
Wil je de Brandwondenstichting helpen 
en heb je een paar uur tijd  in de week 
van 4 tot 10 oktober dan kun je je opge-
ven door contact op te nemen met Marij-
ke van Wingerden, telefoon 06 23912582 
of via pvwinger@ziggo.nl.

VRIJWILLIGERSWERK

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 
beginnen deels en stapsgewijs hun werk-
zaamheden weer op te pakken. 
En er zijn daardoor ook weer vacatures:  
Begeleider bij Prisma
Bij Prisma in Hooge Zwaluwe wonen 
mensen met een lichte verstandelijke be-
perking zelfstandig met begeleiding. Hier 
zijn de volgende vragen: 
Een kook-vrijwilliger. Dit doe je gedeelte-
lijk samen met enkele bewoners. Daarna 
kun je gezellig mee eten. 
Individuele vragen: om te wandelen, of 
met de auto eropuit: winkelen of een dag-
je ergens heen. Maar ook een spelletje 
spelen of samen iets van handarbeid doen 
wordt erg op prijs gesteld.
Tuinman/vrouw
Vind je het leuk om te tuinieren? De bin-
nentuin van woonzorgcentrum De Gans-
hoek in Lage Zwaluwe is aangelegd. Deze 
wordt veel gebruikt en de bewoners ge-
nieten hier enorm van. En natuurlijk is het 
fijn wanneer de tuin er verzorgd bij ligt. 
Wil je meewerken aan het kleine onder-
houd?
Gastheer/vrouw in het restaurant 
van woonzorgcentrum Antonius 
Abt
De maaltijden zijn in het woonzorgcen-
trum belangrijke momenten van de dag. 
Gezellig samen eten in het restaurant. 
Door samen te eten is het lekkerder en 
gezelliger. Wil je helpen om dit te onder-

steunen: tafels dekken, bewoners ontvan-
gen, eten uitserveren, opruimen en natu-
urlijk het samen gezellig maken? 
Intermediair Stichting Leergeld
Wil je meehelpen bij een organisatie die 
er mede voor zorgt dat alle kinderen mee 
kunnen doen met sport, cultuur en bin-
nen- en buitenschoolse activiteiten? Bij 
Stichting Leergeld komen aanvragen bin-
nen voor materialen die kinderen nodig 
hebben zoals contributie bij een sportv-
ereniging, sportschoenen, laptops. Als in-
termediair heb je contact met het gezin 
en handel je met medewerkers op kan-
toor de aanvragen af. 
Zit er iets voor je tussen?

Neem contact op met het VIP (Vrijwil-
ligers InformatiePunt), telefoon 0162 
451894, email vip@swodrimmelen.nl.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimme-
len zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actuali-
teiten van en voor Drimmelen en omge-
ving waarbij actuele onderwerpen in de 
schijnwerpers gezet worden. Hebt u een 
nieuwswaardige mededeling zonder com-
merciële doeleinden? Mail het ons naar 
publicatie@omroepdrimmelen.nl. Vanwe-
ge de tijdelijke sluiting van de studio’s van 
Omroep Drimmelen is deze aflevering 
opgenomen op locatie.
Omroep Drimmelen Kids tapt mop-
pen

We gingen er 
nog eens op 
uit om onze 
kanjers van 
het Omroep 
Dr imme len 
Kids team te 
bezoeken. Zij 

vonden dat het tijd was om weer eens te 
lachen en vertellen daarom in deze afle-
vering allemaal 2 moppen. Lacht u mee?
Renovatie van de zwembaden Ran-
doet en Puzzelbad

Vanaf 2019 volgden 2 van onze camera-
mensen de vorderingen van de renova-
tie van de zwembaden. Binnenkort zijn 
ze open, dus laten we u nu het renova-
tie-proces zien. Van de inspraakronde en 
aftrap in 2019 tot en met de laatste vor-
deringen van deze gigantische klus. Het 
wordt echt heel mooi!
Drimmelen in beweging-deel 2
Om gezond te blijven is het belangrijk om 
te bewegen. Twee fysiotherapeuten uit 
onze gemeente helpen u een handje. U 
kunt met hen mee oefenen en ook later 
de oefeningen herhalen via het YouTube 
kanaal van Omroep Drimmelen. Waar en 
wanneer u wilt. Deze week de tweede af-
levering en daarna volgt er nog één.
Verrassingsactie mantelzorgers

VAN  ALLES  WAT
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Op 9 juni voerde SWO een verrassingsactiviteit uit met hulp 
van de vrijwillige chauffeurs van AutoMaatje. In de hele gemeen-
te werden mantelzorgers verrast met een plantje en de tekst 
‘Bedankt voor het mantelzorgen’. In de hele gemeente werden 
ruim 800 adressen bezocht die bekend zijn bij het Kennis en 
Steunpunt Mantelzorg. Helaas troffen de chauffeurs veel mensen 
niet thuis aan, maar lieten het dan achter bij de voordeur. Een 
verrassing die duidelijk op prijs werd gesteld.
Alzheimercafé

Door de maatregelen 
rondom corona is het al 
een tijdje niet mogelijk 
om een Alzheimercafé te 
organiseren. 
Aan Omroep Drimmelen 
werd daarom gevraagd 
een alternatief Alzhei-
mercafé op te nemen, 

zodat de bezoekers toch bereikt kunnen worden. Het thema 
van deze uitzending is ‘De werkzaamheden van de Casemanager 
Dementie’. Ook in deze moeilijke tijd kan de casemanager de-
mentie namelijk ondersteuning bieden aan mensen met demen-
tie en hun mantelzorgers. 
Dorpsgericht werken juni

Iedere 2e helft van de maand 
kunt u kijken naar onze rubriek 
Dorpsgericht werken. Dorpsge-
richt werken gaat om het bevor-
deren van leefbaarheid, veiligheid 
en sociale betrokkenheid. Coör-
dinator Lilian Lambrechts zal u in 

deze rubriek voorzien van informatie over actuele zaken die 
hiermee samen hangen. Dit keer heeft zij een gesprek met Jac-
queline Vas Dias over de luisterlijn.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een en-
thousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv 
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luis-
teren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken. 
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren, 
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets 
voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij 
leren het u graag. Onze contactgegevens vindt u op de website 
www.omroepdrimmelen.nl.
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 / KPN, 
XS4ALL en Telfort kanaal 1476/ Telfort, Edutel, Fiber.nl en Stipte 
kanaal 2170. Uitzending gemist of kunt u ons thuis niet ontvan-
gen? Bezoek ons YouTube kanaal. De radiozender is 24 uur per 
dag te beluisteren via de kabel op 92.9 FM, het Ziggo radiokanaal 
917 / KPN, XS4ALL en Telfort kanaal 1176 / Telfort, Edutel, Fiber.
nl en Stipte kanaal 3180 , in de ether op 106.9 FM en natuurlijk 
ook online via de livestream. Volg ons ook op www.omroep-
drimmelen.nl en op Facebook.

MEET DE  WATERKWALITEIT IN JOUW 
BUURT VOOR ONDERZOEK
Doe mee met leuke en leerzame activiteit en vraag nu 
de meetkit aan 

Het nationale wateronderzoek 
‘Vang de watermonsters’ is ge-
start, en jij kunt meedoen. Ga 

naar www.vangdewatermonsters.nl. Met dit onderzoek meten 
burgerwetenschappers de waterkwaliteit van slootjes, vennen, 
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beekjes of kleine plassen. Om een goed beeld te krijgen van de 
waterkwaliteit in kleine wateren zoeken wij 15.000 mensen die 
mee willen helpen. Het onderzoek is een initiatief van Natuur & 
Milieu en ASN Bank. Dit jaar doen ook de Nederlandse Water-
schapsbank en zeven waterschappen mee.
Natuur & Milieu roept samen met de andere partijen jong en 
oud op om een meetkit te bestellen en een watertje in jouw 
buurt te onderzoeken. In Nederland meet de overheid vooral 
de waterkwaliteit van grote wateren. ‘Maar de kleine vennetjes, 
plasjes en slootjes in de buurt, die heel belangrijk zijn in ons 
watersysteem, vallen hier meestal niet onder. Daarom is de hulp 
van veel inwoners door heel Nederland nodig. We verzamelen 
samen met zijn allen informatie over hopelijk duizenden niet-on-
derzochte wateren. Dit is belangrijk, omdat schoon water de ba-
sis is voor allerlei planten en dieren in en rond het water’, aldus 
Rob van Tilburg, directeur Programma’s van Natuur & Milieu. 
Vang de watermonsters
Met de meetkit ‘Vang de Watermonsters’ ga je als burgerwe-
tenschapper verschillende onderdelen meten van het water. 
Je meet de helderheid, het nitraatgehalte met een meetstripje 
uit de kit en bekijkt de aanwezigheid van planten en dieren. Je 
maakt foto’s met je mobiel om vast te leggen waar is gemeten 
en om de begroeiing en helling van de oever te laten zien. In een 
digitaal verhaal ontdekken kinderen de onderwaterwereld. Ui-
teraard zijn de watermonsters Guppie, Drollentrol, Spoelbaksel 
en anderen steeds aanwezig.  Tijdens het onderzoek krijg je ook 
tips over hoe je zelf aan de waterkwaliteit kunt bijdragen.

In het najaar publiceert Natuur & Milieu een uitgebreid rapport. 
Hierin zijn de duizenden gemeten wateren geanalyseerd en 100 
locaties samen met wetenschappers van NIOO-KNAW nage-
meten. 
Biodiversiteit
In en rond schoon water groeien veel verschillende soorten 
waterplanten en leven watervogels, kikkers en insecten. Onder 
water, tussen de waterplanten schuilen de vissen en vinden daar 
hun voedsel. Goede waterkwaliteit is belangrijk voor deze bio-
diversiteit en daarom is dit onderzoek belangrijk. Roel Noze-
man, expert biodiversiteit bij ASN Bank: ‘Vorig jaar hebben we 
aangetoond hoe nuttig en leuk dit burgeronderzoek is. Dankzij 
de deelnemers konden we in kaart brengen hoe de waterkwa-
liteit in de kleine wateren in Nederland is. Helaas zagen we dat 
veel wateren in de eigen omgeving kwetsbaar zijn. Met meer 
deelnemers hopen we een vollediger beeld te krijgen van de 
situatie in Nederland.  Dat helpt om samen met de waterschap-
pen in actie te komen.’ 
Vervuilers
Het gaat niet zo goed met de waterkwaliteit van de Nederland-
se oppervlaktewateren. De belangrijkste bronnen van vervuiling 
die nog kunnen worden aangepakt zijn mest en bestrijdings-
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middelen uit de landbouw en stoffen die via het rioolwater in 
het milieu komen, zoals medicijnresten, frituurvet en verfresten. 
Mest- en riool-overstorten hebben direct effect op de nitraat-
concentratie, het doorzicht en de diversiteit aan waterleven. Met 
de onderzoeksgegevens kunnen onder meer de waterschappen 
inzetten op maatregelen om watervervuiling waar mogelijk bij 
de bron aan te pakken.
Deelname aan het onderzoek is volledig corona-proof te doen 
door je te houden aan de anderhalve meter afstand. Het is be-
kend dat de ziekte zich niet verspreidt in oppervlaktewater.

VAN HET WMO-PLATFORM DRIMMELEN
Nieuws uit het overleg 

Het Wmo-Platform Drimme-
len adviseert het college van 
burgemeester en wethouders 
over het beleid rond de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Tijdens de vorige ver-
gadering kwamen de volgende onderwerpen ter sprake!
Koninklijke onderscheiding en afscheid

Op 10 juni ontving de voorzitter 
van het Wmo-Platform, de heer 
E. Tienkamp, uit handen van de 
burgemeester een koninklijke 
onderscheiding voor het vele 
vrijwilligerswerk dat hij in de 
loop der jaren heeft verricht. Hij 
nam toen ook afscheid als voor-
zitter van het Wmo-Platform. 
Hij heeft dit Platform 14 jaar 

geleid. Hij werd door de burgemeester geprezen om zijn in-
zet en betrokkenheid bij de problematiek van de inwoners. De 
heer Tienkamp heeft vorm en inhoud gegeven aan het Platform. 
Hij onderhield de contacten met de gemeente via ambtenaren 
en zorgde regelmatig voor gevraagd en ongevraagd advies aan 
burgmeester en wethouders. 
De heer J. Broos is benoemd tot nieuwe voorzitter.
Aanvulling Wmo-Platform
Het Platform zoekt nieuwe leden wegens het vertrek van en-
kele zittende leden.  We verwachten dat je  contacten hebt 
met bv. jeugd- of gezondheidszorg of -welzijn. Ieder lid van het 
Wmo-Platform heeft een bepaald aandachtsgebied. Voor meer 
informatie kan men contact opnemen met J. Broos (voor gege-
vens zie hieronder)
Project Individuele Trajectbegeleiding Drugsgebruikers
Geertruidenberg gaat jongeren, die door drugs en/of alcohol 
dreigen te ontsporen, helpen in de hoop verslaving te voorko-
men. Men probeert dit een half haar. Er is een werkgroep waar-
van o.a. het Centrum voor Jeugd en Gezin en Moedige Moeders 
Drimmelen lid zijn. Het Platform wil graag horen of de gemeen-
te Drimmelen zo’n initiatief ook zinvol vindt.
E-health
Omdat we steeds meer te maken gaan krijgen met digitale ge-
zondheidszorg is dit een onderwerp dat de aandacht heeft van 
het Platform.  Voorbeelden zijn o.a. Tessa, een robotje voor men-
sen met beginnende dementie, of een app voor mensen die af 
en toe hulp nodig hebben. In de “GGD Appstore” kun je er al 
veel vinden.
Jaaroverzicht 2019
Zoals gebruikelijk heeft het Platform weer een uitgebreid jaar-
overzicht opgesteld over het afgelopen jaar. Met verrassend veel 
verschillende onderwerpen en daarbij informele en formele 
adviezen. En natuurlijk een overzicht van de Platform-financiën. 

Het verslag werd met toelichting door de voorzitter overhan-
digd aan wethouder L. Schuitmaker.
Vragen of opmerkingen over deze informatie? Reageren kan 
naar het Wmo-Platform Drimmelen: per brief p/a Middelmeede 
5, 4921 BZ Made of per e-mail: info@wmoplatformdrimmelen.
nl.  Website: www.wmoplatformdrimmelen.nl.

AFRONDING RENOVATIE HET 
PUZZELBAD EN DE RANDOET 

Er wordt hard gewerkt aan de afronding van de renovatie van 
beide buitenzwembaden in de gemeente Drimmelen: De Ran-
doet en Het Puzzelbad. De heropening komt in zicht, maar het 
heeft niet altijd mee gezeten. Lange periodes met regen en le-
veringsproblemen maakten het de aannemer niet makkelijk. En 
toen bracht het coronavirus nog de huidige maatregelen en on-
zekerheden met zich mee. Dat heeft effect gehad op de planning. 
Maar zoals het er nu naar uit ziet kunnen de zwembaden op 27 
juni 2020 open.  
Update renovatie 
De zwembaden zijn grondig 
gerenoveerd met als doel om 
duurzamer en toekomstbe-
stendig te zijn. Beide baden zijn 
nu van het gas af. De Randoet 
heeft 2 warmtepompen gekre-
gen en Het Puzzelbad wordt 
door TEC aangesloten op het 
Traais warmtenet. De aanslui-
ting van het zwembad op dat 
warmtenet ligt er, maar de le-
vering van warmte zal pas la-
ter plaats kunnen vinden. Dat 
betekent dat voor het nieuwe 
zwemseizoen een alternatief is 
bedacht. TEC levert een tijdelijke voorziening die deze zomer 
het zwembad in Terheijden van warmte zal voorzien. Na de slui-
ting van het zwemseizoen (september 2020) zal de definitieve 
aansluiting op het warmtenet van TEC worden gerealiseerd en 
worden de installaties opnieuw ingeregeld. Daarnaast kregen 
alle baden een grondige renovatie inclusief nieuw tegelwerk en 
beide locaties hebben met de heropening een nieuw splashpark 
speciaal voor kinderen. Het kleedgebouw bij De Randoet is ge-
renoveerd en Het Puzzelbad heeft een nieuw gebouw gekregen 
met de kassa, een horecagedeelte, douches en kleedkamers.  
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan de laatste onderde-
len van de renovatie waaronder één van de kinderbassins en de 
ontvangstruimte in Terheijden. Het primaire doel nu is gericht 
op verantwoord zwemmen in 2020. De onderdelen die nog ver-
dere afwerking verdienen zullen naar verwachting bij de opening 
nog niet volledig in gebruik zijn,  maar volgen kort daarna.  
Wethouder Jan-Willem Stoop: “Het was een pittige klus, maar 
beide baden zijn na de renovatie aanzienlijk verbeterd en ver-
duurzaamd. De inwoners van Drimmelen en alle andere bezoe-
kers kunnen hierdoor met deze baden weer jarenlang zwemple-
zier beleven.”  
Opening  
Op dinsdag 2 juni 2020 zijn de waterkranen van beide zwemba-
den open gezet om de baden gedoseerd te vullen. Wethouder 
Stoop: “Het was een mooi moment om het water weer te zien 
stromen in de baden. Hiermee komt het kunnen zwemmen in 
de gerenoveerde baden steeds dichterbij.” Na het vullen van 
de baden en het conditioneren van het zwemwater (op tem-
peratuur brengen en toevoegen van chemicaliën) kunnen beide 
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1e rij vlnr: Mandy Schouwenaars, John Vermeulen, Willem Heijmans. 2e rij vlnr: Gerard van Vugt, Joes Staszek, Willem Heijmans
3e rij vlnr: Toos van Boxsel, Patricia Mertens, Nettie van Gils. 4e rij vlnr: Tonny van Geel, Anita Dudok, Rini Vermeulen
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zwembaden naar verwachting open op 27 juni 2020. Door de 
coronamaatregelen kunnen de baden echter nog niet meteen 
volledig open gaan, want er zal met beperkingen gewerkt moe-
ten worden om aan alle richtlijnen te kunnen voldoen. Het pro-
tocol van de zwembadbranche staat bijvoorbeeld slechts een 
beperkt aantal zwemmers toe op basis van het oppervlak aan 
zwemwater en perronruimte.  

Optisport is bezig om daar samen met de gemeente een plan 
voor op te stellen. Voor het zwemmen wordt gedacht aan het 
online kopen van toegangstickets, zodat hiermee het aantal gas-
ten gereguleerd kan worden. Dit voorkomt teleurstelling aan 
de deur. De  gemeente Drimmelen staat samen met exploitant 
Optisport in elk geval al te trappelen om het eindresultaat te 
mogen presenteren en bezoekers te laten genieten van het 
zwemmen in de vernieuwde zwembaden.  
Meer informatie  
Meer informatie over o.a. de toegang en toegangsprijzen volgt 
naar verwachting deze week. Het is wel de bedoeling om ook 
in september (deels) open te blijven, zodat het zwemseizoen 
aan de achterkant wordt verlengd en de bezoekers zo lang mo-
gelijk van de zwembaden kunnen genieten. Houd voor actuele 
informatie ook de website en facebookpagina van Optisport in 
de gaten. 

FOTO  VAN DE MAAND

De foto van de maand juni van fotoclub 
Dinasa is gemaakt door Etty van der San-
den.
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FOCUS ON EDUCATION BLIJ MET 
FINANCIËLE ONDERSTEUNING 
van Educatieproject voor Dalit-meisjes door  Wilde 
Ganzen

 
Voor de groep Dalit-meisjes die tot de al-
lerarmste bevolkingsgroep in India beho-
ren gaat binnenkort, als de lock down is 
beëindigd,  het nieuwe schooljaar van start.  
Mede dankzij de bijdrage van Wilde Gan-

zen kunnen we dit project in het nieuwe schooljaar voortzetten 
en zelfs uitbreiden.
In totaal worden er 55 meisjes door ons financieel ondersteund 
bij hun vervolgopleidingen. Hiervan verblijven er 25 (de jong-
sten) in het zusterhuis.  Van daaruit gaan ze naar school en 
krijgen ze in het zusterhuis ondersteuning en begeleiding bij 
hun studie.  Wij betalen voor hen de logieskosten, lesgelden en 
schoolmaterialen.
Zo’n 20 meisjes studeren 
van huis uit en volgen een 
2-jarige voortgezette oplei-
ding. Voor hen betalen wij 
alle studiekosten. Dan zijn 
er nog 10 meisjes voor wie 
wij in het nieuwe schooljaar 
de kosten van een 3-jarige 
opleiding verpleegkunde betalen. Dit is een kostbare oplei-
ding omdat naast de studiekosten ook logieskosten betaald 
moeten worden aan het opleidingsinstituut. In India wordt 
uitsluitend de basisschoolopleiding betaald door de over-
heid. Voortgezette opleidingen zijn voor Dalits onbetaalbaar.  

Ook wij kunnen dit alleen maar doen dankzij de steun van onze 
donateurs en de bijdrage van Wilde Ganzen. 
Wilt u dit mooie project mede ondersteunen? Uw bijdrage is 
welkom op bankrekening NL73RABO0126761930 t.n.v. Stich-
ting Focus on Education.
Hartelijk dank,  Jacques en Marijke den Ridder.

WERELDRECORD DAKZITTEN IN 1980

Nu 40 jaar geleden kwam Wagenberg (bijna) in het wereld-
nieuws. Vier jongens:  Guido, Peter, Jochem en René,  gingen voor 
een nieuw wereldrecord. Het bestaande record van 65 uur aan-
eengesloten op een dak zitten wilden ze met 5 uur verbeteren. 
Dat ging gebeuren op café De Dorpsherberg tegenover de kerk. 
‘s Middags om 16.00 uur werd het startsein gegeven en stond 

EN  TOEN GEBEURDE...



16 jaargang 43 nummer 1040

het kerkplein al vol met belangstellenden. En uiteraard ook een 
jury was constant aanwezig.

“Alles lijkt prima geregeld voor de vier waaghalzen, alleen het 
weer kan nog roet in het eten strooien.” Dit stond op 27 juni 
1980 in de krant. Voor de kosten van dit evenement zorgden 
enkele plaatselijke ondernemers en er werden loterijen gehou-
den met behulp van “Omroep Radio Terheijden”.
Drie dagen later was het zover: de recordpoging dakzitten was 
geslaagd! Burgemeester Van Maasakkers kwam het viertal felici-
teren.  Voor muzikale noten werd gezorgd door De Tiroler Hol-
zhackers en Vals Mar Leutig. Uiteraard werd “Kom van dat dak 
af” gespeeld en gezongen. De Wagenbergse brandweer hielp de 
dakzitters onder luid applaus naar beneden. En er was 3500 gul-
den overgebleven voor een goed doel: de Zonnebloem.  
Dit unieke gebeuren is vastgelegd in een van de dorpsfilms van 
onze harmonie. En er kwam een beker van het “Guiness Book 
of Records”. Uitgebreide verslagen waren te lezen in de kranten 
van 30 juni en 3 juli 1980.

Enkele jaren later is het Wagenbergse record gebroken en ge-
steld op 100 uur en in 2013 op 101 uur.
Voor deze dakzitters was dit fantastische gebeuren aanleiding 

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

info@harmonieterheijden.nl
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om met hun carnavalsvereniging onder de 
naam “De Dakzitters” verder te gaan.
Het dakzitten heeft plaats gevonden bo-
venop het dak van een eeuwenoud dorps-
café. Twee eeuwen geleden stond daar 
een boerderij met de voorgevel aan de 
Postweg, want dit gedeelte van de Dorps-
straat was toen nog onderdeel van de 
onverharde Onderdijk en Parallelweg. In 
het begin van de 19e eeuw woonde daar 
de familie Van Alphen. Die begon er een 
koffiehuis of herberg genaamd ‘De Ploeg’. 
In familieverband werd dit dorpscafé 
voortgezet door Luijkx en Van Zundert. 

De laatste kasteleins van de gewijzigde 
naam ‘De Dorpsherberg’ waren de fami-
lie Van der Vorst en Rasenberg. Tweemaal 
is hier een grote brand geweest. In 1896 
is het gehele complex afgebrand en in 
1984 gebeurde dat met het cafégedeelte.
Johan van der Made

WIE KENT DIT BORD 
NIET?

Eenieder snapt wat 
het betekent.
Er zijn echter hon-
denbezitters die 
niet snappen waar-
om dit op meerde-
re plaatsen in Ter-
heijden te zien is. 
Nou ja, niet snap-
pen......, of is het 

misschien niet willen snappen.
Je zal maar aan de Markdijk wonen en op 
een mooie warme dag in de tuin willen 
zitten. De honden en hun baasjes ruiken 
niets, die zijn alweer vertrokken. Het is 
niet te harden. Er zijn er zelfs die, als je 

vraagt of ze het 
willen opruimen, 
vreemd opkijken 
en boos worden.
Beste hondenbezit-
ters, denk u eens in 
dat u hier woont.
Ruim het a.u.b. op!
Dit is de oogst van 
één dag.

ZANGVERENIGING STELUTA

In deze en de komende edities gaan we 
terug in de tijd en maken kennis met de 
oprichting van de gemengde zangvereni-
ging ‘Steluta’ op 28 mei 1957 en de daar-
op volgende geschiedenis.
19 mei 1965 deelname Koorfesti-
val AVRO radioprogramma. Op de 

foto (zichtbaar en/of herkend) van links 
naar rechts voorste rij: Jo van Bekho-
ven, Anneke Engelen, juffrouw Kock, Jo-
pie Vermunt, Ciel Kuypers-Noteboom, 
Bets Hekstra, mevr. Noteboom-Nuijten, 
mevr. De Jong, mevr. Oonicx, mevr. Win-
kel, mevr.  V.d. Sanden, Corry  Vermeu-
len-Visker, Zus v.d. Made-Krijnen. Dan de 
mannen op de achterste rij: Ad Broekaart, 
Harry van Bekhoven, Kees van Osta, Piet 
Rombouts, Harrie Krijnen, Joep van Bek-
hoven, kapelaan Van der Weijden, Koos 
Nuijten, Rinus Smulders, De Jong. Op 
de rug uiteraard de dirigent - toen ook 
wel directeur genoemd - Toon van Osta. 
U wordt eerst meegenomen naar de vijf-
tiger jaren van de vorige eeuw. Een blik 
terug in de tijd naar al wat er toen in Ter-
heijden was, maar ook naar wat er in die 
tijd tot stand is gekomen waar onder het 
koor ‘Steluta’. Durf en doorzetting waren 
in de beginjaren nodig om het koor los 
te maken van de toen als vanzelf spre-

kende sociale samenleving. Dit alles om 
in de tientallen latere jaren uit te groeien 
tot die kwaliteit die nodig was om deel te 
nemen aan nationale- en zelfs internatio-
nale- zangconcoursen. Menige eerste prijs 
tot in de klasse uitmuntend wist dit koor 
in de wacht te slepen en menig kranten-
artikel schreef lovend over de prestaties 
van dit koor. Ruim zestig jaar later kwam 
er een einde aan dit eens zo succesvol-
le koor. Andersoortige koren werden 
eigentijds en het bestaan van vierstem-
mige koren raakte op de achtergrond.  
In de jaren van oprichting stond Neder-
land aan het begin van grotere verande-
ringen waar ook Terheijden niet aan kon 
ontsnappen. Terheijden was in die jaren 
een redelijk op zich zelf staande dorps-
gemeenschap met aanmerkelijk minder 
inwoners als heden ten dage. De kerk 

zat iedere zondag met drie missen vol en 
nieuwbouwplannen waren er niet of nau-
welijks. De later zo bekende instroom van 
forensen van buiten was ook in Terheijden 
nog niet op gang gekomen. Nieuwbouw, 
zoals de polderwijk, de Zegge en de an-
dere buurten, was nog nauwelijks toe-
komstmuziek en de tekentafels daarover 
waren leeg. De Rooms Katholieke kerk 
H. Antonius Abt, de protestantse kerk het 
Witte Kerkje, de  molen ‘De Arend’, de 
Kleine Schans en de Linie van het Munni-
kenhof waren de meest in het oog sprin-
gende bouw- en kunstwerken en horen 
tot het culturele erfgoed van het dorp 
alsook het kloveniersgilde St. Antonius. 
Zoals eerder gezegd werd in 1957 het 
vierstemmige en gemengde koor ‘Steluta’ 
geboren.  Maar meer verenigingen zagen 
in dat jaar het Terheijdense daglicht. Zo 
werd  ‘De Ontspanningsclub’ -als voorlo-
per van de personeelsvereniging van de 
gemeente Terheijden- opgericht, werd de 

LEZERS IN DE PEN
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Terheijdense padvinderij -later ‘Scouting 
d’n Hartel’- in het leven geroepen alsook 
een drumband, die later als Slagwerk-
groep Terheijden door het leven ging als 
vast onderdeel van de Muziekvereniging 
Harmonie Terheijden. 
Burgemeester Jonkheer (voor intimi 
‘Lodi’) Lodewijk Eduard Diederik Sebas-
tiaan von Bönninghausen tot Herinckhave 
maakte pas in 1958 zijn opwachting en 
tot die tijd was regerend burgervader 
Wilhelmus A.J. van der Meulen. 
Straatnamen? Die werden  pas in 1953 
in Terheijden ingevoerd. En om dit kleine 
stukje geschiedenis over Terheijden af te 
sluiten is nog vermeldenswaardig, dat de 
brug over het Markkanaal, die verwoest 
werd in 1944 tijdens de laatste oorlogs-
handelingen rondom de bevrijding van Ter-
heijden tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
ook pas in 1957 weer in ere werd hersteld.  
Gezongen door koren gebeurde pas in 
de latere jaren hoewel het Herenkoor 
Antonius Abt, uit 1750, al eeuwenlang 
met Gregoriaanse liederen de missen 
opluisterde. Het Dameskoor Antonius 
Abt werd pas in 1966 opgericht en De 
Anthony Singers Terheijden, voorheen 
Jongerenkoor Terheijden, stamt uit 1969. 
Ooit heeft er nog een zangvereniging be-
staan getuige een subsidie aanvraag uit 
1888 waarin een zangvereniging ‘Beoe-
fening der Toonkunst’ subsidie aanvraagt. 
Die moet echter geen lang leven zijn 
beschoren. Er werd in latere jaren geen 
woord meer gerept over een zangverle-
den in Terheijden. Daarvoor moet men 
gaan naar het jaar 1957, het jaar waarin de 
zangvereniging ‘Steluta’ werd opgericht. 
Wordt vervolgd
Jan van Vliet

HUISJE, BOOMPJE, BEESTJE

Donderdag 12 juni werd de aanpassing 
van de structuurvisie behandeld. Een be-
langrijk stuk over nieuwe woonlocaties 
in onze gemeente. Uiteindelijk willen we 
voor iedereen een dak boven zijn of haar 
hoofd en dat betekent, dat er gebouwd 
moet worden. Onze wethouder Jan-Wil-
lem Stoop had een aantal locaties voor-
gesteld die vooral aan de randen van de 
dorpen liggen. 
Behoefte is groot
Volgens onze minister Wonen moet er 
voor 2030 op iedere 8 à 9 woningen 1 
woning bijgebouwd worden. Dat bete-
kent zo’n 130 of 140 woningen per jaar. 
Dat is veel, maar 100 woningen per jaar 

zoals afgesproken, is zeker nodig. Drim-
melen is een populaire gemeente met 
veel  groen, water, voorzieningen, ruim-
te en lieve mensen. Onze jeugd wil hier 
graag blijven wonen of terugkomen na 
hun studie en de senioren willen graag 
oud worden in Terheijden of Wagenberg, 
dan moet dit natuurlijk ook wel mogelijk 
gemaakt kunnen worden.

Wagenberg
Een kleinschalig woonzorgcomplex aan 
de Vogelstraat-Zuidveren in Wagenberg 
voorziet enorm in de behoefte en we 
zien in Wagenberg nog meer kansen die 
we ook nog willen laten gaan landen. De 
procedure van het plan Verlengde Elsak-
ker duurt te lang en inmiddels zou de 
ontwikkelaar de stukken om te komen 
tot een bestemmingsplan ingediend heb-
ben. Uiteindelijk moeten er hier meer 
dan 80 woningen gebouwd worden. Dat 
is veel voor een dorp als Wagenberg, 
maar als dit nog lang duurt, willen we ook 
andere initiatiefnemers de kans geven om 
tijdelijk of permanent te bouwen. 
Terheijden
In Terheijden blijft de bouw fors achter 
en is de behoefte aan wonen groot. Wij 
hebben om voortgang bij het E-veld en bij 
De Weelde gevraagd. De Weelde wordt 
nu bouwrijp gemaakt en voor het E-veld 
gaat het ontwerp-bestemmingsplan voor 
de zomervakantie nog ter inzage. Maar 
als je ziet dat er in Made de laatste jaren 
meer dan 200 woningen gebouwd zijn te-
genover 23 in Terheijden, vinden wij dat 
geen evenwichtige verhouding en is het 
tijd voor actie. Made is de laatste 9 jaar 
gegroeid met circa 800 inwoners en Ter-
heijden met 11 en zit vanaf 2017 zelfs in 
de krimp. De groei van Made heeft ook 
veelal aan de randen van het dorp plaats-
gevonden waarbij voormalig landbouwge-
bied is omgezet in woningbouw. Wij zijn 

dan ook blij met de locaties Lageweg en 
de agrarische grond tussen Munniken-
hof en Kalkvliet waarmee we weer zo’n 
90 huishoudens een nieuwe woonkans 
kunnen geven. Dit zal met de plannen 
E-veld, De  Weelde en Botzegge (huidige 
Sovaklocatie) zeker niet voldoende zijn 
naar 2030 toe, maar het is wel een goede 
aanzet. De gronden aan de Munnikenhof 
zijn als enige in Terheijden aangewezen 
als zogenaamd “stedelijk zoekgebied”. 
Dat betekent dat deze bij uitbreiding van 
het dorp als eerste in aanmerking komen. 
Waar eerst gedacht werd aan de bouw 
van 13 ha in deze strook is dit terugge-
bracht tot 4 ha. Namelijk het gebied tus-
sen Kalkvliet, Hoofdstraat, Munnikenhof 
en het “padje van Lievens”, de agrarische 
gronden. Hier kan een bouwplan uitge-
werkt worden, maar uiteraard wel met 
respect voor het groen, de paarden en 
met een goede verkeersafwikkeling. Bij de 
Kalkvliet zal geen boom gekapt worden, 
blijft de groenstrook intact en is de ont-
sluiting bij voorkeur via Munnikenhof. De 
speelvelden, bosjes en volkstuinen wor-
den dus niet aangetast.
Het vervolg 
Uiteraard is er in vervolgfasen bij het 
maken van de bestemmingsplannen gele-
genheid om te reageren en zullen wij de 
uitgangspunten bewaken. Nieuwe stap-
pen naar gezond wonen in Drimmelen 
zijn weer gezet, uiteindelijk ook voor de 
dorpen Terheijden en Wagenberg die dat 
hard nodig hebben. Heb jij goede ideeën 
over wonen of wil je met ons meedenken 
over de toekomst van je dorp dan zouden 
we dat zeer fijn vinden. Neem contact op 
via fractie@lijstharrybakker.nl of kijk op 
onze website www.lijstharrybakker.nl. 
Mogelijk kunnen we jullie droomwensen 
waarmaken.
Fractie Lijst Harry Bakker

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

Vieringen door de week en in het 
weekend
Zaterdag 27 juni 19.00 uur: Eucharis-
tieviering.  Voorganger: pastor P. Schellens 
- cantor: Dhr. H.  Vergouwen.
Zaterdag 4 juli  19.00 uur: Eucharis-
tieviering.  Voorganger: pater M. Lindeijer.
Graag uw aandacht voor het volgende
Er zijn in deze vieringen geen koren, wel 
een cantor of organist, maar er mag niet 
meegezongen worden. Er wordt wel 

KERKEN

POLITIEK
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communie uitgereikt, op een veilige manier.
Bij de voorganger staat een scherm. De voorganger zal de 
looproute voor de communie aangeven.
Tijdens de viering is er geen collecte, maar bij de uitgang van 
de kerk staat een mandje waarin u uw bijdrage aan de collecte 
kunt deponeren. 
Er mogen maximaal 30 personen aan de viering deelnemen. U 
dient van tevoren te reserveren. Kom vrijdagochtend naar het 
parochiekantoor of geef telefonisch door via 076 5931216 of 
0162 682303.
Houd u aan de 1,5 m. afstand en kom niet naar de viering als u 
gezondheidsklachten hebt.
Er kunnen weer misintenties worden opgegeven en de eerdere 
intenties voor vieringen die zijn komen te vervallen kunnen op-
nieuw, zonder kosten, worden aangeboden.
De parochiekantoren zijn weer open. Parochiekantoor in Ter-
heijden: iedere vrijdagochtend vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur met 
uitzondering van vrijdagochtend 3 juli, dan is ons parochiekan-
toor dicht.
De situatie vanaf 1 juli
Vanaf 1 juli vieren we wellicht weer ieder weekend in alle ker-
ken met een aantal tot 100 personen zoals in het protocol ver-
meld, uiteraard afhankelijk van de maatregelen van de regering. 
Wij houden u op de hoogte.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2  is voortaan alleen 
geopend op vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur,  telefoonnum-
mer 076 5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel,  
huwelijk, jubileum, een gesprek, opgeven van gebedsintenties, af-
halen doopbewijzen enz. In dringende situaties en bij overlijden 
kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06 51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen laat het dan a.u.b. weten 
aan het parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden, te-
lefoonnummer 076 5931216. Bij voorbaat dank.

WERKZAAMHEDEN HAVEN  TERHEIJDEN 
GESTART

De haven van Terheijden krijgt een kwaliteitsimpuls om veilig-
heid en duurzaamheid te garanderen. Wethouder Lieke Schuit-
maker klom vorige week in een heimachine om het startsignaal 
te geven voor de werkzaamheden. Naar verwachting duurt het 
werk tot half juli 2020.
Geplande werkzaamheden
De aanleiding van deze opknap-
beurt is veiligheid en kwaliteit 
van de haven te garanderen. Het 
uitgangspunt is dat mensen de 
haven veilig kunnen blijven betre-
den en het geheel er aantrekke-
lijk uitziet voor ligplaatshouders 
en bezoekers. Zo komt er op de 
lange drijvende steiger een hek 
met een pinslot, zodat er meer 
controle is over de toegang tot 
de steiger. De verlichting van de 

GEMEENTE
Lieve mensen,

Wat een belangstelling hebben we al mogen krijgen. 
Hartelijk dank al jullie bezoeken en mooie recensies!

Vanaf deze week starten we doordeweeks weer met 
het 3 gangen keuzemenu voor € 37.

Di t/m donderdag: aankomst tussen 18.00 en 19.00 uur
3 gangen keuzemenu of 4/5/6 gangen van de chef

Vrijdag: aankomst tussen 18.00 en 19.00 uur
4/5/6 gangen van de chef

Zaterdag
Aankomst tussen 17.00 en 17.30 uur TOT 19.30 uur

3 gangen van de chef

Aankomst tussen 19.45 en 20.15
5 of 6 gangen van de chef

Uiteraard houden we rekening met uw diëetwensen!

Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
www.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297
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lange steiger krijgt een nieuwe 
coating/verflaag en krijgt daar-
mee een upgrade. De knotwilgen 
langs de oever van de lange stei-
ger krijgen een snoeibeurt en van 
de korte drijvende steiger wor-
den de houten palen vervangen 
door stalen palen.  Verder krijgen 
ook de fietsbeugels op de kade 
opnieuw een coating/verflaag en 
de toegangen van de drijvende 
steigers worden opnieuw be-
straat.

Op een veilige manier genieten
Wethouder Lieke Schuitmaker licht toe: “Ik ben blij dat de haven 
in  Terheijden een opknapbeurt krijgt. Op deze manier doen we 
recht aan dit mooie stukje Terheijden en zorgen we dat de ge-
bruikers, bezoekers en vissers in de haven op een veilige manier 
kunnen genieten van al het moois dat deze plek te bieden heeft.”

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Reizen met de deeltaxi

Langzaam worden de maat-
regelen rond het coronavirus 
versoepeld. De vraag naar 
vervoer neemt toe. Om veilig 

en verantwoord met de deeltaxi te reizen, gelden de volgende 
maatregelen die we hebben doorgekregen vanuit Deeltaxi:
Voor het boeken van een rit: Het advies is nog steeds om niet te 
reizen als er geen dringende reden is.Heeft u gezondheidsklach-
ten, zoals verkoudheid, koorts of hoesten, blijf dan thuis. 
Tijdens de rit: Om veilig en verantwoord met de deeltaxi te 
reizen, gelden de volgende maatregelen:
- Mondkapje verplicht (u brengt zelf een mondkapje mee).
- Geen contant geld (u kunt uiteraard wel (contactloos) pinnen, 
of reizen op automatische incasso).
- Chauffeur blijft op 1,5 meter afstand (lukt dit niet, dan zoekt 
de chauffeur samen met u naar een oplossing). Er gaan minder 
mensen mee in de taxi. U laat uw deeltaxipas zien, de chauffeur 
scant deze niet meer.
- Tijdelijk geen scootmobielen. 
- De chauffeur reinigt de taxi tussen de ritten regelmatig met 
ontsmettingsmiddel. Ook bagage die de chauffeur moet aanra-
ken, wordt schoongemaakt.
Mening inwoners gevraagd over groenonderhoud 
Ruim 2.000 inwoners van de gemeente Drimmelen ontvangen 
een uitnodiging om deel te nemen aan een vragenlijst over het 
onderhoud van het openbaar groen in de gemeente. Zo wil de 
gemeente in kaart te brengen wat inwoners vinden van het on-
derhoud en de kwaliteit van het openbaar groen, zoals grasvel-
den, perken, plantsoenen en bomen. 
Sociaal Werkbedrijf MidZuid voert het groenonderhoud in op-
dracht van de gemeente uit. Door elk jaar een tevredenheids-
onderzoek te houden meet de gemeente op welke onderdelen 
het groenonderhoud goed is of beter kan. In de vragenlijst ko-

men onderwerpen zoals zwerf-
afval, hondenpoep en onkruid 
aan bod. Ook gaat het over de 
waardering voor het huidige 
openbaar groen en waar de ge-
meente meer aandacht aan kan 
besteden. 

De vragenlijst wordt gehouden door Bureau DIMENSUS uit 
Breda. Het is mogelijk dat mensen die de vragenlijst ontvangen 
vorig jaar ook zijn benaderd om hieraan deel te nemen. De ge-
meente stelt het zeer op prijs als zij nu ook mee willen doen. De 
mening van de inwoners is belangrijk en dit onderzoek draagt bij 
aan een betere dienstverlening. 
De resultaten van deze vragenlijst worden medio september 
bekendgemaakt. Dan wordt er tevens gekeken hoe de gemeente 
‘scoort’ op het gebied van groenonderhoud ten opzichte van de 
voorgaande jaren.
Wolvenmeldpunt
In de afgelopen jaren zijn al verschillende in het wild levende 
wolven gesignaleerd en de eerste wolf leek zich in Brabant te 
hebben gevestigd. Inmiddels zijn er signalen dat deze wolf naar 
België is vertrokken. Mogelijk komen er opnieuw vanuit Duits-
land naar Nederland. Op de website van organisatie BIJ12 staat 
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actuele informatie over deze situatie en 
over (het voorkomen van) schade door 
wolven aan landbouwhuisdieren. 
BIJ12 kan onder voorwaarden een te-
gemoetkoming verlenen in schade ver-
oorzaakt door wolven aan bedrijfsmatig 
geteelde landbouwgewassen of gehouden 
landbouwhuisdieren.

Wilt u meer informatie? Of heeft u scha-
de door wolven en wilt u dat melden? 
Dan kunt u daarvoor terecht bij organisa-
tie BIJ12 via www.bij12.nl/onderwerpen/
faunazaken/wolf.
Noodvergunning snoeien 6 treur-
wilgen oostzijde haven Terheijden 
Begin juni stond een vergunning vermeld 
voor het kandelaberen (sterk snoeien) 
van 6 treurwilgen bij de haven van Ter-
heijden. Hierbij aanvullende informatie 
over die vergunning en de bijbehorende 
werkzaamheden.
De vergunning voor het snoeien van de 
treurwilgen aan de oostzijde van de ha-
ven is behandeld als een noodvergunning. 
Een dergelijke vergunning vragen we aan 
als de veiligheid van omliggende eigen-
dommen in gevaar komt. Om die reden 
hoeft er niet gewacht te worden tot de 
bezwaarperiode van zes weken voorbij 
is. Gelet op de situatie worden de snoei-
werkzaamheden op korte termijn uitge-
voerd.

De treurwilgen worden sterk gesnoeid. 
Hierdoor wordt de boom een periode 
kaal. Op dit moment zijn de takken zo 
zwaar dat deze uitscheuren en daarmee 
een veiligheidsrisico vormen. Door de 
bomen op deze manier te ‘kandelaberen’ 
(= snoeimethode) behouden we de bo-
men die op deze plek een beeldbepalen-
de uitstraling hebben en houden we de 
omgeving veilig. 
De gemeente ontvangt regelmatig vra-
gen over het snoeien en kappen van bo-
men tijdens het broedseizoen. De wet 
is daar duidelijk over: er mag niet wor-
den gesnoeid of gekapt als er nesten in 
de boom zitten. De aannemer moet zich 
aan die regel houden. Voor de start van 
het snoeiwerk wordt de boom daarom 
gecontroleerd op nesten. Dit legt de aan-
nemer vast.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht 
nog vragen? Dan kunt u die stellen aan 
de projectleider M. van Eekelen via ons 
algemene telefoonnummer 140162.
Onderhoud knotwilgen en rietkraag 
westzijde haven in Terheijden
Aan de westzijde van de haven in Ter-
heijden stond onderhoud gepland aan 

de rietkraag langs 
de steiger en de 
knotwilgen: maai-
en en knotten. Na 
onderzoek blijkt de 
rietkraag momen-
teel zo rijk te zijn 
aan dierenleven dat 
besloten is om het maaien en knotten pas 
ver na het broedseizoen uit te voeren. 
De geplande werkzaamheden aan de riet-
kraag en de knotwilgen worden daardoor 
verplaatst naar een later moment. Moge-
lijk in het najaar of de winter. 
Deze werkzaamheden staan los van het 
bovenstaande bericht over de snoei-
werkzaamheden aan de treurwilgen aan 
de oostzijde van de haven: het gaat over 
andere bomen en een ander deel van de 
haven.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergun-
ningen
Wagenberg, Wagenstraat 3 (4845 CS) 
(W-2020-0545): Het verleggen van de in-/
uitrit. Ingekomen d.d. 09-06-2020.
Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Terheijden, Molenstraat 11 (4844 AL) (W-
2020-0122): Het plaatsen van een hek-
werk. Besluitdatum: 11-06-2020.
Geweigerde omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure
Wagenberg, Wildestraat ong. (tussen nr. 
11 en 13) (4844 PK) (W-2020-0138): Het 
bouwen van een bedrijfsruimte met stal-
lingsruimte. Besluitdatum: 09-06-2020.

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

Dit is de op een na laatste RdT
voor de zomervakantie.

De laatste (RdT 1041) ver-
schijnt op 8 en 9 juli. Zie pagina 
2 voor de uiterste inleverdatum.

RdT 1042 komt op 26 en 27 
augustus uit. Kopij en

advertenties daarvoor kun je
inleveren tot 19 augustus.

Remco van Bochove maakte deze foto vanaf  ‘t Barreke aan het Water.



Boven van links naar rechts: Adje Vermeulen 2x, Rini Vermeulen, Jan Santbergen
Onder van links naar rechts: Rini Vermeulen, Anita Dudok, Erwin Vermeulen


