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VAN ALLES WAT
BWF WIELERRONDE VAN TERHEIJDEN
Op zondag 25 juli organiseert Wielervereniging Terheijden de jaarlijkse BWF
wielerwedstrijd.
2020 was voor Wielervereniging Terheijden, en ook voor de BWF, het jaar van
het 50-jarig jubileum. Daarom was ook
het plan om in dit dubbel jubileumjaar
het BWF kampioenschap in Terheijden
te houden. Helaas kon dit vanwege de coronamaatregelen niet
doorgaan.
Met een jaar vertraging vinden we het dus extra leuk om de
BWF wedstrijd en het kampioenschap dit jaar alsnog te mogen
organiseren.

GEZONDHEID
Algemeen noodnummer		
112
Huisartsenpost Oosterhout
0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden)
0162 - 424 024
Pastorale zorg			
06 - 514 900 11
Bloedafname Terheijden
Schepenhof Fysio,
				Schepenhof 21
				maandag-woendag-vrijdag, 		
			
8.00-10.00 uur, op afspraak
Het programma ziet er als volgt uit:
Apotheek Terheijden		
076 - 593 4300
10.30 uur: start renners BWF 50+, afstand 50 km
Service apotheek Wagenberg
Dorpsstraat 58a
12.00 uur: start renners BWF 50-, afstand 50 km
				
na contact apotheek Made
13.30 uur: start renners Amateurs, afstand 60 km
				
ma. - vr. 8.15 - 10 u
Het parcours is dit jaar anders dan we gewend zijn. De start
Surplus Welzijn Terheijden		
Raadhuisstraat 2c
en finish is bij V.O.F. Handelskwekerij Ad Snoeren aan de Mo				www.surpluswelzijn.nl
lenstraat 75. Het parcours heeft een lengte van 2.500 meter en
Maatschappelijk werk		
076 - 502 7788
loopt over de Molenstraat, Laakdijk, Schuivenoordseweg en de
spreekuur		
di. 9 - 10 u
Moerdijkseweg.
Sociaal Raadslieden Werk		
076 - 502 7788
Het parcours is afgesloten
spreekuur		
di. & do. 9.30 - 11 u
contact			srw.drimmelen@surplus.nl voor alle verkeer tussen 10.00
en 16.00 uur. De bewoners aan
Schuldhulpverlening		
076 - 502 7788
het parcours worden hier nog verder over geïnformeerd.
Juridisch spreekuur Terheijden
1e en 3e ma. 17 - 18 u
In verband met de huidige coronamaatregelen verloopt de in				Raadhuisstraat 2c
schrijving dit seizoen uitsluitend digitaal. Voor meer informatie
SWO				
0162 - 451 894
en voor de regels rondom de inschrijving, zie www.brabantsePOLITIE
wielerfederatie.nl.
Algemeen nummer		
112
De toegang voor publiek is zoals altijd gratis.
Politie Zeeland/West-Brabant
0900 - 8844
				www.politie.nl
Wijkagenten			
L. Brooimans & D. Sjardijn
VEILIG INTERNETTEN, HOE DOE JE DAT?
GEMEENTE INFORMATIE
Park 1 Made T. 14 0162
Spreekuur SeniorWeb Terheijden samen met Surplus
				www.drimmelen.nl
Welzijn loopt als een trein
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: 11/08
Wagenberg groen: elke vrijdag, grijs: 13/08
Ophalen oud papier		
21/08
Ophalen plastic
Terheijden 21/07 Wagenberg 23/07
Al vanaf de (her)start van het gratis spreekuur en inlooppunt
‘DIGITALE VRAAGBAAK’, een samenwerking tussen SeniorOVERIGE
Web Terheijden en Surplus Welzijn, is over belangstelling niet
Bibliotheek Terheijden		
di.- wo.15 - 17 u, vr.15 - 19.30 u
te klagen.
Woonvizier			
0162 - 679 800
Menigeen heeft al zijn of haar weg gevonden met vragen over
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het gebruik van of problemen met of instellen van e-mail op
de smartphone, gebruik facebook, het beheren van I-Cloud, de
instellingen van Whatsapp, het herkennen van valse berichten
via e-mail of WhatsApp etc. waarbij de vraag naar het veilig internetten opvalt. Ook worden de laatste tijd veel vragen gesteld
over het instellen van de coronacheck app op de smartphone.
Het gratis (ook voor niet-leden) spreekuur is iedere dinsdag van
13.30 tot 15.50 uur in de Huiskamer van Surplus Welzijn (de
voormalige pastorie) aan de Hoofdstraat 2 in Terheijden. Een
afspraak is niet nodig. Tijdens het spreekuur zijn de maatregelen
van kracht als bekend via het RIVM zoals het houden van 1,5
meter afstand van anderen en bij mogelijk corona gerelateerde
klachten thuisblijven.
Graag tot ziens en vriendelijke groet namens de vrijwilligers
van SeniorWeb Terheijden, Jan van Vliet.
Info: www.seniorweb.nl/terheijden. Telefoon: 06 22324517

OMROEP DRIMMELEN
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten 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@omroepdrimmelen.nl.
Opening paviljoen De Wijngaerd
Na een grote verbouwing en
het realiseren van een nieuwbouw was het eindelijk tijd
voor een feestje voor de bewoners van De Wijngaerd.
In de ook geheel verbouwde
Boerentuin is een nieuw paviljoen gerealiseerd. Dit paviljoen is volledig aangepast naar de
behoeften en de wensen van de bewoners. Het bijzondere aan
dit gebouw is dat het met vrijwilligers onder leiding van dhr. Cor
de Heijde opgebouwd is. Tijdens het onthullen van de naam, die
het paviljoen ‘Bernadina’ kreeg, riep dit emoties op bij Cor de
Heijde. Zijn moeder Bernadina woonde ook enige tijd in De
Wijngaerd. Om alle bewoners mee te laten genieten van deze
feestelijke happening was het feest over 2 dagen verspreid, namelijk op 24 juni en 7 juli.
Carnavalsverenigingen bedanken Omroep Drimmelen
Carnaval ligt al weer een hele
tijd achter ons. Het was dan
ook een hele verrassing dat
Omroep Drimmelen onlangs
een uitnodiging kreeg van de
carnavalsverenigingen om met
de medewerkers die hebben
meegewerkt aan de carnavalsuitzendingen, naar de Korenbeurs
in Made te komen. In de zaal waar destijds de carnavalsstudio
was opgebouwd, kregen we van alle carnavalsverenigingen uit
onze gemeente een bijdrage om nog eens na te genieten tijdens
een BBQ-avond. Wij danken hen daarvoor en hopen op een
leutige samenwerking in de komende jaren.
Verkeersaanpassingen gemeente Drimmelen- Deel 1
De gemeente Drimmelen krijgt jaarlijks, naast de vele geplande
werkzaamheden, ook veel extra verzoeken om bepaalde ver-
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keerssituaties aan te passen.
Dit kunnen fysieke aanpassingen zijn, maar ook acties op het
gebied van bewustwording. In
deel 1 gaan we met wethouder
Jan-Willem Stoop op de fiets
naar verschillende locaties, om
u te informeren over de betreffende maatregelen.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een enthousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, 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,
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 ontvangen? 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.omroepdrimmelen.nl en op Facebook.

SPIRITUELE AVOND
Op donderdagavond 5 augustus 2021
wordt weer een Spirituele Avond gehouden in café De Harmonie in Terheijden
van 20.00 uur tot 22.30 uur. Paragnoste
Margaretha Gieles zal de avond verzorgen
met spontane helderziende waarnemingen.
Marga is paragnoste, magnetiseur en
grondlegster van de methode chakrakleurdiagnostiek (CKD).
Over de methode schreef zij meerdere boeken. Ook over haar
contact met overledenen, o.a. met Pim Fortuyn en Theo van
Gogh, schreef zij een aantal boeken.
Meer info: www.margarethagieles.com.
Dit is een besloten avond, iedereen krijgt gegarandeerd een
boodschap! U hoeft niets meenemen, de waarnemingen zijn
spontaan, maar u mag eventueel een foto, sieraad of een voorwerp meebrengen.
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Het is i.v.m. de coronamaatregelen noodzakelijk om aan te melden voor deze avond
via annie.shiva@gmail.com. We houden ons
aan de afstand van 1,5 m, de hygiënemaatregelen en we doen een gezondheidscheck
(triagevragenlijst). 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 in Terheijden. Datum: donderdag 5 augustus 2021. Tijd: 20.00 uur tot
22.30 uur, de zaal is geopend vanaf 19.30 uur, pauze rond 21.10
uur, na afloop een gezellige nazit met gelijkgestemden. Entree:
€ 15,- (besloten avond, a.u.b. gepast betalen, bij voorbaat dank).
Voor meer informatie of vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Annie Fens via 076 8871933 of 06 53776005, of per
e-mail via info@anniefens.nl.
Programma onder voorbehoud, wijzigingen kunnen zich altijd
voordoen!
(Het is een besloten avond en iedereen krijgt gegarandeerd een
“boodschap” vanuit “gene zijde”. Het medium zal zorgen dat
iedereen aan de beurt komt. Sowieso zal er veel van wat er
op de avond gezegd wordt ook voor u van toepassing zijn. Een
bepaalde groep mensen is niet voor niks die avond bij elkaar,
“toeval bestaat niet”. Er kunnen geen rechten aan uitspraken
van mediums, paragnosten of therapeuten worden ontleend. U
heeft altijd uw eigen verantwoordelijkheid of u iets of niets doet
met wat er verteld wordt door de mediums, paragnosten en
therapeuten. Men geeft indrukken door.)

VLASSELTPRIJS 2020
De Vlasseltprijs is in 1991 in het leven geroepen. Personen of instellingen die zich
sterk maken voor het behoud van historische waarden komen in aanmerking voor
deze jaarlijkse prijs.
Normaal gesproken vindt op de jaarvergadering van Heemkundekring De Vlasselt de
uitreiking plaats. Maar ja, dit jaar geen fysieke vergadering, om de bekende Covid-19
redenen en dus ook geen groot publiek om
de winnaar in het zonnetje te zetten.
Met enige vertraging is op 1 juli de prijs uitgereikt aan Jeroen
van Venrooij en Sabine van Reijen, eigenaars en bewoners van de
voormalige pastorie Dorpsstraat 58 Wagenberg, waarin gevestigd dames- en herenkapsalon Het Haarhuys.
Het pand stamt uit
1856 en is daarmee
ouder dan de huidige
Sint Gummaruskerk.
Ondanks en dankzij
de regelgeving van
Monumentenzorg is
het pand bijzonder
fraai opgeknapt. Ziet
het er van buiten al
prachtig uit, van binnen is het helemaal de moeite waard met ook nog eens een
fraaie diepe tuin.
Op bijgaande foto vindt de overhandiging plaats. Aan de Wagenbergse zijde wordt Jeroen van Venrooij geflankeerd door Sint
Gummarus en aan de Terheijdense zijde voorzitter Johan Bax
door St. Antonius Abt. De beschermheiligen waren het roerend

eens met de keuze van Dorpsstraat 58. De (bewerkte) foto van
het monument werd gemaakt door Piet Visker.
Ed Oud

PROJECT ‘DOE DE LEK CHECK’ VAN
START IN TERHEIJDEN
Een luchtdichtheidsmeting bij oplevering van
een nieuwbouwwoning is al heel normaal en
wordt in de toekomst zelfs verplicht. Het Traais
Energie Collectief (TEC) vindt dat deze meting
ook heel geschikt is voor alle bestaande huizen
in Terheijden. De werkgroep Energiebesparing
is daarom het project ‘Doe de lek check’ gestart. Momenteel wordt er volop gespeurd
naar kieren en gaten in diverse Traaise woningen.
Doel van het project
Het doel van het project ‘Doe de lek check’ is om bewoners
inzicht te geven in hun huis. Waar zitten de kieren en hoe kan
je die het beste dichtmaken? Het resultaat? Onaangename tocht
verdwijnt, het huis wordt comfortabel en energiezuiniger. Hoe
fijn is dat!
Pilot gestart
Na een oproep hadden ruim 70 leden van
TEC zich aangemeld
voor zo’n meting.
We waren blij verrast
met zoveel aanmeldingen. De pilot bij de
eerste tien woningen
is inmiddels gestart.
De speciaal opgeleide vrijwilligers gaan
samen met de bewoners op kierenjacht in de woning. Een grote
ventilator plaatsen we in de deur en zet het huis op druk. Met
een warmtebeeldcamera en soms ook met discorook worden
de kieren opgespoord. De meting duurt een kleine twee uur.
Alle ervaring en kennis die we opdoen, delen we met de inwoners van Terheijden. Na de pilotperiode bij deze 10 Traaise woningen gaan we in de herfst
aan de slag bij nog eens 20
woningen in ons dorp.
Blijf op de hoogte
Via onze nieuwsbrief, website en (online) bijeenkomsten houden we je op de hoogte van al onze bevindingen. Nu al
vragen? Stuur een mail naar info@traaisenergiecollectief.nl.

DE ZIEL VAN DE ZAAK
‘AL 20 JAAR EEN VERTROUWD ADRES’

Het volgende interview stond al even op mijn lijstje. Mijn eerste
poging om een afspraak te maken was in november en kwam
precies in de periode van topdrukte voor dit schadeherstelbedrijf. Die drukte begint doorgaans in de achtste maand, dus men
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heeft nu nog de tijd. Het bedrijf bevindt zich in Oosterhout,
maar de route vanuit onze gemeente Drimmelen is eenvoudig:
Via de snelweg en enkele bochten later rijd ik de Gooikensdam
op, waar Vermunt Restyling is gevestigd.
Welkom
Ik stelde mij vooraf een schadeherstelbedrijf voor, zoals waar
ik zelf wel eens langs rijd. Waarbij zowel een rij beschadigde
als enkele glimmend gladde auto’s voor het pand staan geparkeerd. Hier is het echter rustig; er staat slechts één nette auto
voor de deur. Als je echter vlak over de motorkap kijkt, dan is
hagelschade te zien. Deze nuance zal de toon zetten voor het
verdere bezoek.

Bij binnenkomst kom ik in het kantoor terecht met een bureau
en op de achtergrond hangen overzichtelijke mappen met de
planning et cetera. Erwin Vermunt heet mij welkom. Wat mij
het meest opvalt, is dat er geen balie is. Ook geen rekken met
folders, glimmende tafels of muziek op de achtergrond. Er is tijd
en rust om over het ongemak te praten dat de klant meestal
is overkomen voordat hij zich hier meldt en hoe men dat hier
vakkundig gaat herstellen.
Passie
Erwin oogt sympathiek en ik zit op mijn gemak. Eigenlijk zouden

we het over van alles kunnen hebben, maar ik kom voor diens
bezieling: Als jonge vent gestart met een technische studie is
hij verder gegaan in de opleiding tot schademonteur, vervolgens
gestart bij een schadebedrijf. Handig en enthousiast als hij is kon
hij op vele plekken terecht. De markt voor schadeherstel was
en is goed, maar in 2000 besloot hij voor zichzelf te beginnen.
Na de flinke hagelbui dat jaar kon hij direct laten zien wat hij
met zijn specialisme kan betekenen voor klanten, namelijk het
uitdeuken van schade zonder spuiten. Dat kunnen er niet velen
in de markt. Het vereist geduld om het te leren, kost zo’n 2 jaren minimaal. Terwijl Erwin praat, vallen mij zijn handen op. Hij
lijkt uit te beelden wat hij beschrijft; het lijkt een soort tactvol
boetseren of polijsten met de handen. ‘Priegelwerk’, noemt hij
het zelf en dat zet weer de losse toon van het gesprek. Erwin is
de nuchterheid zelve, recht door zee, eerlijk. En dat geldt evenzo
voor zijn rol in het bedrijf en de omgang met de klant. Het zijn
termen die een klant mogelijk vaker hoort, maar hier heb ik
daadwerkelijk het gevoel dat ik zogezegd niet tegen een gladde
coating aan zit te kijken. Die eerlijkheid laat hem ook vertellen
over de werking van de huidige schademarkt. Autoschadesturing door verzekeraars is tegenwoordig de norm en vrije keus
van de consument voor een schadehersteller is de uitzondering.
Dat dit niet altijd de kwaliteit ten goede komt, heeft ermee te
maken dat deze partijen veelal gericht zijn op schaalgrootte en
kostenbeheersing. De consument die een gevoel heeft bij zijn
auto kan niet altijd overweg met zo’n fabrieksmatige aanpak.
Diensten
Het is tijd voor een rondleiding door het bedrijf, want Erwin
wil graag laten zien wat hij met het bedrijf inmiddels te bieden
heeft. Er staan diverse voertuigen, waaronder een flinke caravan
en dat toont direct een ander specialisme van Vermunt: Profilen.
Dat zal ik toelichten: Campers en caravans zijn met een geprofi-
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leerde of gladde plaat afgewerkt. Wanneer een caravanwand beschadigt, kan de schade plaatselijk hersteld worden. Zulk structuurherstel scheelt aanmerkelijk in de kosten in verhouding tot
het vervangen van een complete wandplaat én vaak is het beter voor de caravan. Ook vinden we daar Mitchel, een allround
schademonteur en zo’n 8 jaren in dienst. Over zijn inzet hoor ik
Erwin mooie dingen zeggen en hij toont zich als een ‘jonge gast
met een oude instelling’. Geen zwever en met de juiste drijfveer.
Eigenlijk staat hier alles wat een groot bedrijf ook heeft. Ik noem
nog wat: polyester-reparatie, kunststof lassen, poedercoating, hydrodip, lijmtechnieken en het chemisch ontlakken van velgen.
Andere schadebedrijven en ook dealers kloppen bij Vermunt
aan, om verschillende redenen. Zoals wanneer onderdelen niet
meer te verkrijgen zijn en hij het in oude staat kan herstellen.
Zulke verzoeken en uitdagingen zijn enkele krenten in de pap én
maken hem terecht trots dat hij zo zijn meerwaarde kan leveren. Gaandeweg lopen we richting de spuitcabine. Hier gebeurt
iets van de magie die beide mannen voldoening geeft, namelijk
het perfecte resultaat nastreven en popelend wachten tot de
lak zoals gewenst weer tevoorschijn komt. Het is een ruimte
met een klimaat in evenwicht en ongemerkt houd ik er mijn
adem even in. Iets verderop staat de nagenoeg kale carrosserie
van een klassieke Chevrolet Camaro voor een indrukwekkende
opknapbeurt en dat is een mooi bruggetje naar de hobby van
Erwin. Hij is namelijk liefhebber van Amerikaanse auto’s en motoren.
Zorgvuldigheid is hier het hele verhaal en liefde voor het vak.

OPROEPEN
GEZOCHT: BOUWGROND VOOR ONZE
ECOWIJK IN NOORD-BRABANT
Herkent u dit: u heeft een droom. Herkent dat bij anderen en
vormt een groep gelijkgestemden. Samen wilt u aan de slag, maar
het ontbreken van iets fundamenteels zorgt ervoor dat het niet
kan starten. Frustrerend maar gelukkig stopt de droom niet. Het
wakkert de behoeften alleen nog maar meer aan.

Een Artist Impression van Ecowijk Drimmelen: het beeld is helder,
nu nog de grond in Noord-Brabant om onze droom te realiseren.

In januari 2018 zijn we begonnen met het verkennen van het
opzetten van een Ecowijk. Ons credo is een bijdrage te leveren
aan een gezonde aarde en alles wat daarop leeft. Dat doen we
door verantwoordelijkheid te dragen voor de omgeving waarin
wij wonen. In september 2020 is de Vereniging Ecowijk Drimmelen opgericht. Momenteel bestaat de groep uit 8 huishoudens. We willen naar 15 à 20 groeien. Onze droom: samen een
duurzame en generatiebestendige wijk bouwen. Met ieder een
eigen huis. Gezamenlijk delen & zorgen we voor een aantal gemeenschappelijke voorzieningen als logeerkamer, wasmachine,
vervolg op pagina 10
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1. Frans Snoeren
2. Toos van Boxsel
3. Jack Moerenhout
4. Shu-kwan Man
5. Heddie van Oosterhout
6. Wilma Gommeren
7. Peter Couweleers
8. Cor Franken
9. Elly Bloemendaal
10. Susan de Smit
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gereedschap, een auto, de moestuin met voedselbos. En wellicht
gaan we in de toekomst ook samen energie opwekken.
Een wijk waarin we met elkaar verbonden zijn. Niet alleen door
het samen zorgen voor het gebied waar we wonen en het delen
van spullen, maar met name ook door er voor elkaar te zijn.
Ieder op z’n eigen manier.

Wij gaan graag in gesprek!
Wilt u meer informatie over onze droom? Bekijk onze website:
www.ecowijkdrimmelen.nl.

VRIJWILLIGERSWERK

Op www.mijnswodrimmelen.nl vind je alle actuele vacatures.
Voor organisaties: hier kun je zelf vacatures voor vrijwilligers
plaatsen.
Voor vrijwilligers: hier kun je zoeken naar mogelijkheden.
Wil je meer weten of een gesprek? Laat het weten via email:
vip@swodrimmelen.nl of telefoon: 0162 451894.
Vrijwilliger boerderij De Kloek in Terheijden
Vind je het fijn om buiten te zijn en te werken met mensen met
een (verstandelijke) beperking, dieren en in het groen? Houd je
van een enthousiast en betrokken team dat samen met de cliënten van SOVAK van elke dag iets moois maakt? Dan is SOVAK
op zoek naar jou!

Hiervoor hebben we zo’n 1,5 à 2 hectare grond nodig. Het liefst
met een bouwbestemming. Maar we schuwen ook niet van de
uitdaging om agrarische of natuurgrond te verkennen. Heeft u
deze grond in Noord-Brabant in uw bezit, of kent u iemand die
dit heeft en bereid is te verkopen, dan ontvangen we heel graag
informatie hierover (info@ecowijkdrimmelen.nl).

Boerderij De Kloek is een echte boerderij met boerderijdieren
zoals geiten, kippen en pony’s.
Ook is boerderij De Kloek op zoek naar enthousiaste dieren-
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verzorgers in het weekend.
Communicatievrijwilliger Stichting
Lokale Omroep Drimmelen
Vind jij het leuk om te schrijven en maak
jij mensen enthousiast en nieuwsgierig
door jouw teksten?
Stichting Lokale Omroep Drimmelen is
op zoek naar een creatieve, enthousiaste
en veelzijdige collega voor o.a. het schrijven van content, persberichten en nieuws
teksten voor social media, de website en
de wekelijkse nieuwsrubriek.
Vrijwillig maatschappelijk begeleider Vluchtelingenwerk
Wil jij met jouw inzet echt iets kunnen
betekenen voor vluchtelingen? De vrijwilligers en beroepskrachten van Vluchtelingenwerk begeleiden vluchtelingen
in de gemeente Drimmelen. Zij worden
ondersteund bij hun asielprocedure,
huisvesting, integratie, taal en werk. Ook
geven zij voorlichting en gastlessen over
vluchtelingen.
Vluchtelingenwerk heeft verschillende
vrijwilligersfuncties. Zij zoeken op dit
moment o.a. een maatschappelijk begeleider. Als maatschappelijk begeleider
ondersteun je vluchtelingen die gehuisvest worden in gemeente Drimmelen, bij
het wegwijs maken in de gemeente en bij
het integreren in Nederland en gemeente Drimmelen. Je bent het aanspreekpunt
voor de vluchteling naar andere instanties
en helpt bijvoorbeeld met het doornemen van de post.
Vrijwilliger klussendienst
Hou jij van tuinieren en kun je daar geen
genoeg van krijgen of ben je een handige
timmerman die ook wel eens iemand anders helpt met een klusje, dan is SWO op
zoek naar jou!
De Klussendienst ondersteunt mensen
die hulp kunnen gebruiken met (kleine)
klussen in en om het huis en is bedoeld
voor degenen die geen beroep kunnen
doen op kinderen, buren of andere familieleden en die het financieel wat moeilijker hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld
om klein onderhoud van de tuin of het
doen van kleine klusjes.

uit 1560 is geschilderd op grof linnen en
daardoor minder duidelijk dan de kaart
van een jaar later.
Bij Wagenberg staat tussen de Hoevenseweg en de Zandkuil het ‘duyff huys’.
Dit is de oude benaming voor dit gebied met daarop een getekende boerderij ofwel de oorspronkelijke ‘hofstad
Waghenbergh’. Een beetje verder in de
Hoevenseweg staat ‘steen’ geschreven
en dat betekent dat daar een grote grenspaal stond op de grens met Holland.
Deze steen werd in de volksmond “de

blaauwe kaai” genoemd. Op de kruising
is een huisje te zien op het grondgebied
van toen de gemeente Zevenbergen. Dat
kan een tolhuisje zijn geweest, want daar
begon Holland. Vandaar liep toen al een
weg naar Zevenbergschen Hoek / Zevenbergen, die eeuwenlang “de Eerste weg”
werd genoemd. En de Hoevenseweg was
destijds een doorgaande weg van Breda
via Moerdijk naar Holland.
Linksonder bevindt zich het Nieuwveer,
zijnde een pontje over de Mark. Rechts
daarvan staat een kapelletje getekend en
dat was de Zonzeelse kapel. Tijdens de
Elisabethsvloed was het dorp Zonzeel
verdronken. Ook de kerk was verloren
gegaan. Op de dijk langs de Mark is ‘het
capelleken van Zonzeel’ gebouwd. De
Markdijk was in die tijd de meest gebruikte weg van Terheijden naar Zevenbergen.

EN TOEN GEBEURDE...
ONZE DORPEN
460 JAAR GELEDEN
De eerste gedetailleerde landkaarten
van Terheijden dateren uit 1560 en 1561.
De meeste doorgaande wegen bestonden toen al en zijn dus al ruim 4½ eeuw
oud. Dit zijn kaarten van de toen nieuwe
Biesbosch met omgeving en worden bewaard in het Nationaal Archief. De kaart

En afgebeeld weergegeven staat ‘Der
heyden’ met daarbij enkele opvallende
gebouwen: de Antonius Abtkerk, de molen aan het eind van de Markstraat bij de

haven, en de Antoniuskapel achteraan in
de Hoofdstraat. Op de oudste kaart is
ook het Slotje erbij getekend.
Niet veel later na 1561, namelijk in 1568,
begon de 80-jarige oorlog met Spanje, en
daardoor ging er veel veranderen in Terheijden. Wordt vervolgd.
Johan van der Made

POLITIEK
KERMIS IN MADE
Ook de organisatoren van de kermis
in Terheijden en Wagenberg kunnen
rekenen op een meedenkende gemeente.
Groter kermisterrein
Lijst Harry Bakker heeft vragen gesteld of
het mogelijk is om het kermisterrein in
Made te vergroten van Den Deel t/m einde Kerkstraat. Wij willen hiermee bereiken dat vishandel De Zeester, Maros Vers
Vlees, eetcafé Korhan, cafetaria ’t Kluifje,
café ’t Hoekske, Brasserie & Delicatessen
Madame Délicieux, Shirley’s eethuis, hotel De Korenbeurs, The Pub and Churchill, grand café Dun Brabander en een
groot aantal non-food ondernemers in de
Nieuwstraat en Den Deel binnen het kermisterrein zouden vallen, want de kermis
in Made wordt niet alleen op straat bij
de attracties en kraampjes gevierd maar
vooral ook in de cafés en eetgelegenheden. Bovendien hebben wij gevraagd
om ter compensatie van het coronatijdperk de kermis met 1 dag te verlengen.
Begrip
Wij hebben er begrip voor dat het college i.v.m. corona afwachtend is omdat nog
niet precies inzichtelijk is hoe de ontwikkelingen zijn t.a.v. corona. Door het kabinet wordt inmiddels de procedure in gang
gezet om de 1,5 meterregel in augustus te
schrappen zodra dat kan.
Voor het vergroten van het kermisterrein staat het college niet open i.v.m. de
capaciteit van inzet BOA / beveiligingscapaciteit en een extra uitdaging voor het
realiseren van de stroomvoorziening.
Het college is wel bereid om met de kermisexploitanten in gesprek te gaan om
de kermis 2022 met 1 dag uit te breiden.
Het vuurtje is aangestoken
Welke belangenorganisatie neemt het
initiatief om samen met de gemeente
het kermisterrein in de toekomst uit te
breiden, rekening houdend met een veilige verbinding tussen Den Deel en het
Raadhuisplein i.v.m. de hulpdiensten? Lijst
Harry Bakker zal dit initiatief zeker steunen.
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Nostalgie en jeugdsentiment
Kermis is verbonden met nostalgie en jeugdsentiment. Tijdens
de kermis ontstaan al sinds mensenheugenis nieuwe liefdes. Ik
ben daar zelf een voorbeeld van want tijdens de kermis van
1971 zag ik een meisje dat mij aansprak alleen in de botsauto’s
zitten. Ik raapte al mijn moed bijeen en stapte bij haar in de
botsauto met de opmerking ‘ga maar opzij, jij kunt niet sturen.’

Raadslid Ton de Bok heeft een mooie herinnering aan de botsauto’s.

Zij was 15 en ik 18, voor ons beide was dit het begin van onze
toekomst. Op 25 september a.s. is het 50 jaar geleden dat ik bij
Willy in die botsauto stapte. Dankzij dit botsautoavontuur zijn
wij nu gelukkig met onze kinderen, schoondochter en kleinkinderen.
Ton de Bok, Raadslid/fractiesecretaris Lijst Harry Bakker.

WWW.RONDOMDETOREN.NL
WWW.FACEBOOK.COM/RONDOMDETOREN

VAN JÓNG TOT HEEL JÓNG,
DE SAMENPET PAST IEDEREEN!

Danny: “Zo, mijn Vwo-diploma is binnen. Na de vakantie ga ik
geneeskunde studeren aan de uni in Rotterdam. Heel veel zin in!
Daarnaast zal ik mij zoveel mogelijk in gaan zetten als burgerlid
van SAMEN Drimmelen. Ook daar heb ik veel zin in! Maar eerst
vakantie vieren.”
Kees: “SAMEN wonen wij in Drimmelen. We
luisteren naar elkaar, houden rekening met elkaar en zorgen voor elkaar. Daarom regelen wij
alles sámen. Daarom kies ik voor SAMEN Drimmelen”.
Samendrimmelen@gmail.com Tel: 06 22514564.
Facebook en insta samendrimmelen.

KERKEN
VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt Terheijden
E-mail: terheijden@naardekerk.nl
Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 17 juli 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger:
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pastoor M. Lindeijer. Orgel: dhr. J. v. Opdorp. Zang: dhr. H. Vergouwen.
Zaterdag 24 juli 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger:
kapelaan L. Ballester. Zang: dhr. H. Vergouwen. Orgel dhr. J. Horbach.
Openstelling zaal “De Abt”
T/m zaterdag 25 september is zaal “De Abt” iedere zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur geopend voor rondleidingen en
exposities.
Enkele veranderingen
Bij binnenkomst wordt u gevraagd naam en telefoonnummer
op te schrijven en uw handen te ontsmetten. Mondkapje is niet
meer noodzakelijk. Koren mogen met max. 12 personen zingen, maar er mag niet meegezongen worden. In onze kerken
geldt nog steeds 1,5 m. afstand. Kom niet naar de viering bij gezondheidsklachten. Geef elkaar geen hand. Indien er communie
wordt uitgereikt, gaat dit veilig.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is geopend op
vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, telefoonnummer 076
5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk,
jubileum, een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen
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 wijzigingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de gemeentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat binnen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. weten aan het parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden,
telefoonnummer 076 5931216 of via e-mailadres (zie boven).
Bij voorbaat dank.

GEMEENTE
VOORJAARSNOTA EN KADERNOTA
POSITIEF
Weinig nieuwe wensen

Zowel de Voorjaarsnota 2021 als de Kadernota 2022 laten een
positief beeld zien van de financiële situatie van de gemeente
Drimmelen. “Het is de laatste Kadernota van dit college en
mede vanwege het verkiezingsjaar hebben we geen nieuwe beleidswensen voor 2022,” zegt wethouder Harry Bakker. “Toch
hopen we dat we met extra geld van het Rijk nog een aantal
dingen aan kunnen pakken.”
Voorjaarsnota
In de Voorjaarsnota beschrijft het college voor het lopende
jaar of de uitvoering van de plannen financieel of inhoudelijk
afwijkt van wat het van college van plan was. De nota laat een
exploitatieoverschot zien van € 155.000,- Dit komt onder meer
doordat het Rijk eenmalige extra middelen voor jeugdzorg ter
beschikking stelt. Het college rapporteert dat veel projecten
op schema liggen. Wel is er vertraging voor de bypass van de
Zoutendijk in Hooge Zwaluwe en het baggerbeheerplan; er is
onvoldoende budget voor beide projecten. De kosten voor de
jeugdzorg zijn een blijvend punt van aandacht.
Kadernota
Het hangt af van extra middelen die het Rijk ter beschikking
stelt, of het college nog een aantal grote en kleinere wensen kan
realiseren in 2022. Dit schrijft het college in het raadsvoorstel
over Kadernota.
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Wethouder Bakker: “Het college heeft zijn huiswerk goed
gedaan en schrijft nu een bescheiden positief resultaat van
€ 12.000,-.” Veel hangt echter
af van het eenmalig extra geld
dat het Rijk ter beschikking
stelt aan de gemeenten voor jeugdzorg voor 2022. “We leggen
daarom een sobere kadernota voor aan de raad, zonder nieuw
beleid, met het voorlopige financiële raamwerk voor 2022.”
Evenwichtig
Het college stelt de raad voor alleen het financiële kader vast te
stellen en legt de beleidswensen, waarvan sommige in principe
wel dekking hebben, ter kennisname voor. “Het college stelt de
raad graag in de gelegenheid een evenwichtige afweging te maken,” zegt wethouder Bakker. “Er is veel gerealiseerd en er staat
nog het nodige op de agenda dit jaar en voor 2022. Het accent
van de voorgestelde investeringen ligt vooral in het verbeteren
en veiliger maken van de openbare ruimte.”
De gemeenteraad behandelde de Voorjaarsnota en de Kadernota tijdens haar vergadering van 8 juli.

GEMEENTENIEUWS
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Ravensnest 1 (4844 TT) (W2021-0415): Het kappen van 3 bomen in de binnentuin van de
zorginstelling. Ingekomen d.d. 23-06-2021.
Wagenberg, Stuivezandsestraat 8 (4845 PN) (W-2021-0416):
Het uitbreiden van de B&B van 8 naar 10 bedden. Ingekomen
d.d. 23-06-2021.
Wagenberg, Thijssenweg 21 (4845 PJ) (W-2021-0426): Het legaliseren van een erfafscheiding. Ingekomen d.d. 29-06-2021.
De volgende 2 aanvragen maken deel uit van een projectplan
vanuit de Waterwet t.b.v. de dijkverbetering. Dit houdt in dat
de beslissing op deze aanvragen als onderdeel van het projectplan wordt meegenomen. Zienswijze en eventueel beroep bij de
Raad van State zullen door de Provincie gepubliceerd en afgehandeld worden.
Terheijden, water achter bosschage achter Lage Linie 9 (4844
BP) (W-2021-0423): Het bouwen van een damwand t.b.v. de
dijkverbetering. Ingekomen d.d. 28-06-2021.
Terheijden, Laakdijk richting Molenstraat (4844 PG) (W-20210423): Het kappen van 51 bomen t.b.v. dijkverbetering. Ingekomen d.d. 17-06-2021.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden,Wilgenstraat 5 (4844 SZ) (W-2021-0368): Het plaatsen van een dakkapel. Besluitdatum: 21-06-2021.
Wagenberg, Vogelstraat 15A (4845 PA) (W-2021-0324): Het
kappen van 1 plataan i.v.m. de veiligheid. Besluitdatum: 29-062021.
Ingekomen milieumeldingen (activiteitenbesluit):
Terheijden, Moerdijkseweg 14 (4844 PD) (W-2021-0404): Het
veranderen van een inrichting. Ingekomen d.d. 21-06-2021.
DORPSGERICHT WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om
het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid. Hiervoor werkt
de coördinator dorpsgericht werken samen met bewoners, woningcorporaties, politie en straathoekwerker. Wilt u ook bijdragen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 140162 of
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llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen via twitter:
@LilianDrimmelen.
Wilt u ook alert zijn in uw buurt? Meld u dan aan voor
Alert Drimmelen
Alert Drimmelen bestaat uit whatsapp-groepen met leden die alert zijn in de buurt. Als
ze verdachte situaties, personen of voertuigen signaleren melden ze dat bij de politie. Bij
heterdaad meteen via 112, in andere gevallen
via 0900 8844. Daarna sturen ze een appberichtje naar de groep. Op deze manier kunt
u met elkaar alert zijn op wat er in de straat/ buurt gebeurt en
dat als dit nodig is delen met de politie.
Bent u nog geen lid? Meld u dan aan via www.alertdrimmelen.nl
bij de juiste straat.

DRÉ MARTENS NIEUWE GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE DRIMMELEN
Dré Martens is benoemd als gemeentesecretaris en hoofd van
de organisatie van de gemeente Drimmelen. Martens is op
dit moment gemeentesecretaris in Hendrik-Ido-Ambacht in
Zuid-Holland. Hij begint op 1 september met zijn nieuwe baan.
Leidinggevende
Martens (57) is geboren in Roosendaal en studeerde rechten
in Amsterdam. Hij werkte onder meer als directeur bedrijfsvoering bij Gemeentebelastingen Rotterdam, als leidinggevende
bij de gemeente Rozenburg en daarna werd hij hoofd bedrijfsvoering in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. In 2011 werd
hij daar gemeentesecretaris. Martens is blij met zijn benoeming.
“Drimmelen is een gemeente waar een gezonde ambitie zit en
waar flink wordt aangepakt. Dat zie je bij de benadering van
thema’s als duurzaamheid en woningbouw en bijvoorbeeld bij
de plannen voor het centrum van Made,” vertelt hij over zijn
nieuwe gemeente. “Ik wil hier graag mijn bijdrage aan leveren.”
Veel ervaring
Dré Martens volgt
waarnemend
gemeentesecretaris
Jaap Liebregt op. Burgemeester Gert de
Kok over de keuze:
“Dré Martens is een
man met veel ervaring als manager in
de gemeentewereld.
Zijn ervaring met
grote projecten en
met organisatieontwikkeling maken dat
hij hier op het goede moment binnenstapt.”

IN MEMORIAM
IN MEMORIAM AD DEN HOLLANDER
Voor de tweede keer in korte tijd moest BV Keu’s Genoeg afscheid nemen van een biljartvriend, nl Ad den Hollander. We
verliezen met Ad een fijn mens en een goede biljarter!
Al in zijn jeugd speelde biljarten een grote rol in zijn leven. Ad,
al heel jong werkzaam in het transportbedrijf van zijn ouders in
Klundert, biljartte al regelmatig met zijn toekomstige schoonvader, zonder dat die op de hoogte was van de verkering van zijn
vervolg op pagina 18
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Impressie van het
TEC-strand, zaterdag
10 juli j.l.
De foto’s zijn gemaakt
door Gerard van Vugt.
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dochter met diezelfde Ad. Dat hadden ze
ook niet bekend gemaakt, want protestant en katholiek ging
in die tijd moeilijk samen. Thuis, na het biljarten bij de Gouden
Leeuw in Zevenbergschen Hoek, zei hij altijd: ”Ik heb nou toch
met een aardige gast
gebiljart en hij kon
het nog goed ook!”
Corrie vroeg of ze
haar verkering mee
naar huis mocht brengen, maar schoonmoeder was daar fel tegen gekant in het begin. En zo was dus niet bekend dat Ad allang
kennis gemaakt had met zijn schoonvader en dat hij dat een
toffe gast vond. Na verloop van tijd kwamen zijn schoonouders
ook wel tot het besef dat het niets uit haalde als ze dit bleven
verbieden, want Ad en Corrie hadden een hechte band samen.
Als Ad dan dit verteld had, kon hij er schaterend om lachen en
zei: “Zie je wel, alles is op zijn pootjes terecht gekomen!”
Nadat Ad en Corrie getrouwd waren, werd het gezin uitgebreid
met 2 zonen. Ze woonden, na een flinke verbouwing met hulp
van zwager en kennissen, in het ouderlijk huis naast het werk.
Na het drukke werk namen ze graag een afzakkertje bij Wout,
waarbij ze ook biljartten en vuisten. Vaak won Ad dit met een
trucje, waarna hij schaterlachend zei: “Was het toch weer gelukt!” Het gezin Den Hollander ging ook, samen met zwager en
gezin, graag naar Ponypark Slagharen (15 jaar op rij). Ze kwamen
amper van het terrein af. Er werd dusdanig veel gebadmintond,
dat er na een week geen gras meer groeide! Wel namen ze regelmatig een Time-Out, waarbij ze net zo fanatiek het kratje
bier onder de tafel leeg maakten. Ook later keerden ze er terug
voor een fietsweek. De “T”, van Time-Out, werd toen toegepast
om te stoppen voor eten of drinken onderweg. En als echte
Bourgondiër at Ad met smaak de grootste uitsmijters en zei dan:
“Dat fietsen we er straks weer wel af.”
Door externe omstandigheden begonnen Ad en Corrie hun eigen transportbedrijf en verhuisden naar een vrijstaande woning,
waar ze een grote loods voor de vrachtwagen bouwden. Deze
heeft echter bijna niet in de garage gestaan, Ad bouwde er wel
kooien in voor zijn vogels. Als je dan bij hen op bezoek kwam
en je ging de grote schuur in dan waande je je in Vogelparadijs
Avifauna, zoveel vogels zaten er. Corrie had daar meer de kleine
vogels, maar Ad hield grote vogels zoals ara’s, valkparkieten etc.
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Met hun vogels speelde Ad ook op tentoonstellingen, waarbij hij
menig prijs won. Ook had Ad daar honden. Later werd hij zelfs
hondentrainer. Naast al deze hobby’s gingen ze ook graag op
vakantie naar Griekenland.
Ad werd in 2009 lid van Keu’s Genoeg en reed dus elke dinsdag naar De Ruif op Wagenberg, eerst vanuit Klundert, later uit
Zevenbergen. Hij paste perfect bij de club, kon goed biljarten en
had een prachtige, droge humor. Toen Jan de Craen en Christ
Verdaasdonk uitgeschakeld waren voor het Traais Driebanden
Kampioenschap en hij met zijn zwager Johan doorging naar de
finale, werd er een mail rondgestuurd met de volgende tekst:
”Je krijgt wat je verdient, dus eindelijk gerechtigheid! Een goede
raad: goed je best doen en veel trainen, getekend het finalekoppel!!” Ook een gevleugelde uitdrukking van Ad was, als we het
over maatschappelijke problemen hadden:“De goede hangen we
apart van de slechteriken.” In 2016 werd Ad clubkampioen van
onze vereniging.

Toen de ziekte Ad meer en meer in zijn greep hield, was hij
bezorgd om zijn vrouw Corrie en verhuisden ze terug naar Zevenbergen, naar een aanleunzorg appartement. Dit werd, na een
fikse verbouwing, een prachtige plek. Ad heeft hier maar heel
kort van mogen genieten……
We wensen Corrie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met
het verwerken van dit verlies. Ad, we gaan je missen jongen……
Namens Keu’s Genoeg,
Johan den Ridder

IETS VERDER VAN DE TOREN
FIETSGILDE DE BARONIE
Nu het ernaar uitziet dat we
onze verworven vrijheid voorlopig behouden en zelfs nog
kunnen vergroten, is fietsgilde
De Baronie aan de slag gegaan
om ook voor de komende
maanden fietstochten te organiseren. Let wel: de anderhalve meter blijft tot nader order van
kracht!
We hebben een mix van nieuwe en oude bekende tochten op
het programma.
Data en routes
17 juli: Devotietocht, 62 km, start 10.00 uur bij Intratuin, Terheijdenseweg 296, Breda;
21 juli: Turfroute, 34 km, start 10.00 uur bij Intratuin;
29 juli: Aa of Weerijsroute, 53 km, start 10.00 uur bij het speelbos aan de Bouvignelaan;
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4 augustus: Moerenroute, 58 km, start 10.00 uur bij Intratuin;
14 augustus: Tour de Baronie Over de Dijken van de Grote
Waar, 87 km, start 9.00 uur bij Intratuin;
18 augustus: Vennenroute, 57 km, start 10.00 uur bij het speelbos;
27 augustus: Regte Heideroute, 57 km, start 10.00 uur bij het
speelbos;
2 september: Verdronken Dordrechtseweg, 38 km, start 10.00
uur bij Intratuin;
10 september: Tour de Baronie Noordwaard, 88 km, start 9.00
uur bij Intratuin;
14 september: Hoogstratenroute, 54 km, start 10.00 uur bij het
speelbos;
23 september: Kris kras door Meerle en Ulicoten, 62 km, start
10.00 uur bij het speelbos;
28 september: Smokkelroute, 60 km, start 10.00 uur bij het
speelbos;
7 oktober: Markkanaal, 38 km, start 10.00 uur bij Intratuin.
Neem altijd een lunchpakket en voldoende water mee.
Informatie: www.gildebaronie.nl/fietstochten.

Dit is de voorlaatste Rondom de Toren
voor de zomervakantie.
De laatste (RdT 1065) verschijnt
op 28 en 29 juli.
Zie pagina 2 voor de uiterste inleverdatum.
RdT 1066 komt op 8 en 9
september uit.
Kopij en advertenties daarvoor kun je
inleveren tot 1 september.

Rondom de Toren wordt bezorgd
op woensdag of donderdag.
Geen RdT in uw brievenbus?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of weekbladen@spotta.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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