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OPROEPEN

TRAAIERIE 2018

Nog wat vroeg 
misschien, want 
de Traaierie is 
dit jaar op 
9 september.
De afgelopen 
jaren kregen we 
de vraag, wie 

doet er allemaal mee? Dit als overweging om zelf wel of niet 
mee te doen.  Tja, als iedereen op elkaar wacht….
Het was vorig jaar weer een heel gezellige Traaierie, daar hielp 
het weer zeker aan mee. Degene, die nog laat besloten mee te 
doen waren er toch erg enthousiast over,  gelukkig.
Tradities
- De kermis, sinds 1610 gehouden op de eerste zondag na 8 
september, de geboortedag van Maria. Onze kerk had vroe-
ger de naam Mariakerk en vandaar dat op die heilige dag geen 
volksfeest gehouden wordt. 
- De Traaierie, ooit door Harmonie Terheijden mee opgezet en 
verder door de (molen)winkeliers jaarlijks georganiseerd. Lang 
niet altijd op dezelfde datum, al is het vaak op  Vaderdag geweest.
Sinds 2 jaar wordt de Traaierie op de zondag tijdens de ker-
mis georganiseerd. Dat versterkt elkaar en komt de sfeer zeker 
ten goede. De cafés zitten vol, op straat is het gezellig druk, en 
door de opzet van de Traaierie, ondernemers, verenigingen en 
stichtingen is er een breed aanbod, zijn er veel leuke en ludieke 
spellen en quizjes. Zeker zijn er ook lekkere hapjes en drank-
jes. Beide tradities probeert de harmonie voor  Terheijden te 
behouden. Daarom bij deze de gelegenheid om aan te 
melden voor de  Traaierie.
Verenigingen, stichtingen, hobbyclubs, ondernemers, zolder- en 
schuurverkopen, alles is mogelijk.  Voor de kinderen passen we 
een kleedje tussen de kramen. Voor ondernemers een prima 
kans om eens wat uitgebreider met klanten te spreken. Voor 
verenigingen een goede gelegenheid om zich te presenteren en 
eventueel interesse te wekken voor nieuwe leden.
Kosten? 
Per kraam of grondplek € 35,- zonder stroom. Kinderen met 
het bekende kleedje betalen niets. Inschrijven graag voor 15 
juni. Dan kunnen we rekening houden met inschrijvingen van 
buiten.
Onze markt filosofie
Bij deelname van ondernemers in dezelfde branche,  brengen we 
die vooraf met elkaar in contact. Bij deelname van gelijksoortige 
verenigingen: ook die brengen we met elkaar in contact.  Als 
we het idee hebben dat winkeliers/verenigingen elkaar aanvullen: 
ook die brengen we met elkaar in contact. Samen een kraampje, 
ook prima en gezellig. Ideeën, altijd welkom. Het is de Traaierie 
van  Traaie, wij organiseren enkel.
Muziek 
Er zijn weer enkele kapellen op verschillen plekken te vinden. 
Zelf muziek maken, laat weten wat je wilt.
Inschrijven
Kan tot 15 juni via Traaierie@harmonieterheijden.nl.  Wel willen 
we een aantal dingen weten: Naam onderneming en/of naam 
persoon; telefoonnummer; winkel aan het terrein?; Bakken, 
etenswarenverkoop?;  Wat is men van plan te gaan doen.
We zien graag jullie inschrijvingen tegemoet.
Jan Daas, Harmonie  Terheijden.

WANDEL CHALLENGE  TERHEIJDEN/
WAGENBERG
1 km, 3 km en 5 km

Wandelaars worden nog ge-
zocht voor de Wandel Challen-
ge afstanden 1 km, 3 km en 5 
km. Maandag 28 mei is de chal-
lenge van start gegaan, waarbij 
gedurende 20 weken er weke-
lijks samen wordt gewandeld 
onder begeleiding van een be-

wegingscoach of zorgverlener. Deelname is gratis.  Vertrekpunt 
in Terheijden is het Dorpsplein, elke maandag om 19.00 uur. 
Van daaruit worden verschillende afstanden gelopen, met afwis-
selende routes en een geleidelijke opbouw. De Wandel Challen-
ge biedt je de kans om onder vertrouwde omstandigheden con-
ditie op te bouwen, en om anderen te ontmoeten met hetzelfde 
conditieniveau om later samen mee te kunnen blijven wandelen. 
De organisatie begrijpt dat de meeste mensen ook vakantie 
hebben tussendoor en niet alle 20 weken mee zullen wandelen,  
dus voel je niet bezwaard en meld je vandaag aan! Het inschrijf-
formulier vind je op www.wijzijndrimmelen.nl onder het kopje 
“Samen Maken  Wij Drimmelen”, of via 06-23067360 of wandel-
challenge@gmail.com. Hopelijk tot ziens!

SpoNSoRLoop

Op woensdagochtend 13 juni organiseren wij voor de eer-
ste keer een sponsorloop voor alle leerlingen van de drie basis-
scholen van  Terheijden. Zij gaan lopen om geld op te halen voor 
hun eigen school en voor het goede doel. Dit jaar is dat “The 
travelling teacher”  Tim Ovington. 
Tim is een  Terheijdenaar die de wereld over trekt om activitei-
ten te organiseren voor kinderen die het minder goed hebben. 
Met het geld wat de leerlingen ophalen zorgen we ervoor dat 
Tim zijn goede werk voort kan blijven zetten.
Wilt u onze kinderen aan komen moedigen? Deze unieke actie 
vindt plaats op de Schans en rondom de scholen.

GEZoCHT: 200 INWoNERS  VAN 
TERHEIJDEN 

Theatermaker Peter Dictus uit 
Zundert zoekt een paar hon-
derd inwoners van Terheijden 
om binnenkort mee te doen 
aan een zogeheten verborgen 
theater-act. Op woensdag 6 
juni om 20.00 uur is hierover een informatieve bijeenkomst 
in De Cour in Terheijden. Hierbij worden vooral mensen uit 
het verenigingsleven van Terheijden en andere groepsvertegen-
woordigers uitgenodigd.  Verborgen theater levert een theatrale 
toevoeging aan de werkelijkheid van alledag, zonder dat de ar-
geloze toeschouwer dat in eerste instantie merkt. De toeschou-
wer weet eigenlijk niet eens dat hij of zij dat is, een toeschou-
wer. Omdat datgene wat getoond wordt, niet meteen als theater 
wordt herkend. Het gaat doorgaans om een kleine interventie 
in de openbare ruimte. Een korte onderbreking van de realiteit. 
Dat klinkt vast ingewikkelder dan het is. Maar omdat het voor-
lopig ook ‘verborgen’ moet blijven, valt er op dit moment niet 
veel meer over te vertellen. Het is een geheimpje waar straks 
ongetwijfeld velen van gaan genieten.
Hoe dan ook, Peter Dictus zoekt hiervoor zo’n 200 enthousi-
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aste vrijwilligers uit Terheijden, uit alle rangen en standen, van 
alle leeftijden. Het maakt niet uit, als je maar een keer aan zo’n 
grote groepsact wilt meewerken. Ervaring is daarom ook hele-
maal niet nodig.  Alleen goeie zin is van belang. Belangstellenden 
kunnen zich opgeven via peterdictus@ziggo.nl.

VACATURES  VRIJWILLIGERS INFoRMATIE 
pUNT

Neem contact op met het VIP (Vrijwilligers InformatiePunt), te-
lefoon 0162 451894, email vip@swodrimmelen.nl.
Coördinator AUToMAATJE
Ben je goed in regelen en matchen? Bij AUTOMAATJE ben je 
als coördinator bezig met aanvragen, matchen en de administra-
tieve afwikkeling ervan. Je bent achter de schermen actief om 
mensen die minder mobiel zijn te helpen overal te komen.
Kantoorvrijwilliger 
Vind je de combinatie telefoniste/receptioniste een leuke uitda-
ging? De kantoorvrijwilliger bij SWO is een belangrijke schakel 
omdat deze alle ingekomen telefoons beantwoordt en de men-
sen ontvangt. Naast receptiewerkzaamheden doet de kantoor-
vrijwilliger administratieve taken die aansluiten bij de wensen en 
mogelijkheden. 
Schilderen met ouderen
Ben je handig met schilderen en gun je anderen ook het plezier 
hier mee bezig te zijn? Bij  Antonius Abt willen ouderen graag 
schilderen, en natuurlijk met 
wat hulp en begeleiding erbij.  
Wil je hen helpen?
Tekstschrijver met interes-
se in muziek
Vind je het leuk stukjes te 
schrijven en is het luisteren 
naar muziek een hobby van 
je? Bij de stichting  Rythm&Blues (SRBB) zoeken ze iemand die 
voor het magazine muziekartikelen wil schrijven over concer-
ten, cd’s, artiesten info en nog veel meer wat je interessant vindt. 
Hondentrainer 
Ben je goed met honden en lijkt het je wat om anderen training 
te geven over het omgaan met honden? Bij de hondenvereniging 
kun je als trainer ingewerkt worden en aan de slag.
Meer informatie: www.swodrimmelen.nl

AL EENS DooR EEN TELESCoop 
GEKEKEN?

Wie heeft zich nooit eens afgevraagd 
wat er toch aan de hemel staat op 
een heldere avond? De maan, ja, die 
kennen we. Maar al die puntjes, het 
ene helderder dan het andere? Zijn 
dat allemaal sterren of zit er ook iets 
anders bij? Ik ben daar van kinds af 
aan in geïnteresseerd geweest, daar-
om kijk ik graag af en toe door een 
telescoop om iets meer te zien dan 
enkel met het blote oog. Ik herinner 
mij ook nog mijn eerste telescoopje. 
Twaalf was ik toen, geloof ik. Zouden 
er nu nog steeds kinderen zijn die 
deze fascinatie hebben?  Voor hen, en 
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UITGAAN

natuurlijk voor hun papa’s en mama’s, stel ik graag zodra het 
weer wat vroeger donker wordt, een paar van mijn telescopen 
op. Dat zal dan vanaf ongeveer half september zijn op de mo-
menten dat de maan in zijn eerste kwartier staat. Dat laatste, 
omdat de maan dan het mooiste te zien is. Mijn vrouw schenkt 
dan een bakje koffie of een glas van iets anders. Met dit berichtje 
peil ik alvast of er interesse is om een keer te komen kijken. Ik 
vertel er die avonden dan meteen een paar wetenswaardighe-
den bij zonder dat het een hele cursus wordt. Het gaat immers 
om het kijken. Maar om toch een indruk te geven waar ik het 
over heb: in mei en juni staat er hoog in het oosten/zuiden de 
heldere ster Arcturus. De afstand tussen de aarde en deze ster is 
350.000.000.000.000 kilometer. Met een vliegtuig dat 700 km/u 
vliegt, zou je er 57.000.000 jaar over doen om er te komen.  En 
in de sterrenkunde is dat erg dichtbij!

Als iemand geïnteresseerd is om in het najaar een keer te ko-
men, stuur dan je naam en mailadres naar genie.hendriks@zig-
go.nl en geef aan met wie of hoeveel je komt. Tegen die tijd 
stuur ik iedereen die zich heeft gemeld een berichtje, zodra ik 
weet wanneer ik de telescopen neerzet (het moet immers wel 
onbewolkt zijn!). Omdat onze achtertuin niet heel erg groot is, 
maak ik iedere keer kleine groepjes.  Wees niet teleurgesteld als 
je daar niet de eerste keer bijzit. De maan en de sterren bestaan 
voorlopig nog!
Hartelijke groet, Genie Hendriks

BRANDWEER  TERHEIJDEN EN 
WAGENBERG 200 JAAR

Op 3 juni is het 200 jaar ge-
leden dat de brandweer in de 
voormalige gemeente Ter-
heijden werd opgericht. Daar-
voor was er al sprake van 
brand-emmers en regels die 
gevolgd moesten worden bij 
brand. Maar op 3 maart 1818 
stelde het gemeentebestuur 
officieel brandweermensen aan.

Dit gaan we dan ook op de dag van het jubileum, 3 juni dus, 
tussen 10.00 en 16.00 uur vieren met een open dag. In de 
kazerne en op het terrein ernaast is dan van alles te zien en 
te doen wat met de brandweer  te maken heeft. Kom dus met 
de kinderen bij ons kennismaken met een dikke 20 vrijwillige 
brandweermensen, waarbij assistentie wordt verleend door de 
oud-brandweermensen uit  Terheijden en Wagenberg. 

Activiteiten open dag:
•	Voertuigen brandweer
•	Demonstraties brandweer
•	Zelf knippen met redgereedschap
•	Kleurplaten inleveren
•	Voorlichtingsunit risicobeheersing
•	Springkussen 
De dag ervoor is er een receptie voor genodigden tussen 15.00 
en 17.00 uur,  waarbij iedereen die ooit bij de brandweer in Wa-
genberg en Terheijden is geweest van harte welkom is.

Brandweer Midden- en West-Brabant 
Blusgroep Terheijden

REIS MEE NAAR DE  ToEKoMST 
BIJ FUTURAMA 
 

Het Traais Energie Collectief bestaat 
binnenkort 1 jaar en dat wordt gevierd 
vrijdag 22 juni op de Kleine Schans. 
Het Collectief presenteert deze dag 

energiefestival Futurama. Een festival voor alle Terheijdenaren, 
jong en oud, die willen beleven hoe het  Traais energielandschap 
er in de toekomst uitziet. Bezoekers ontdekken hoe mooi een 
duurzaam dorp kan zijn. Met muziek, VR-lab, kinderactiviteiten 
en een bijzondere energie-experience van eigen bodem, met 
Terheijdenaren in de hoofdrol. 
Eenjarig bestaan
Donderdag 21 juni bestaat het Traais Energie Collectief precies 
één jaar. In dit jaar zijn Terheijdenaren samen aan de slag gegaan 
om dichtbij huis duurzame energieprojecten op te zetten. Er 
zijn belangrijke stappen gezet naar een eigen windmolen en een 
zonnepark aan de Bergen. Het bouwen aan eigen Traaise ener-
gievoorziening is begonnen. 
Draagvlak voor duurzame energie
Initiatiefnemer Pim de Ridder is blij met de ontwikkelingen in 
het eerste jaar van het  Traais Energie Collectief: ‘Het ledenaan-
tal is flink gegroeid. Een grote groep leden denkt mee en zet zich 
actief in. Dit jaar is duidelijk geworden dat er draagvlak is voor 
lokale duurzame energie. Met Futurama willen we aan iedereen 
laten zien hoe de toekomst van Terheijden eruit kan zien. Een 
duurzaam dorp, waarin we de baas zijn over onze eigen energie 
levert veel op.’
Eigen regie
Inspiratie voor Futurama vond De Ridder in een gelijknamige 
wereldtentoonstelling in 1939, die destijds miljoenen bezoekers 
trok. De tentoonstelling van autobedrijf General Motors liet een 
toekomst zien waarin mensen meer regie kregen over hun eigen 
leven. Door aanleg van snelwegen en de opkomst van de auto 
kregen ze meer bewegingsvrijheid, mensen konden hierdoor let-
terlijk en figuurlijk hun horizon verbreden. 
De Ridder: ‘Verandering hing toen overal in de lucht. Net als 
nu, in een wereld waarin de urgentie van de energietransitie 
echt begint door te dringen. Ook in onze tijd gaat het over 
autonomie en zeggenschap. Opnieuw over een essentieel deel 
van ons leven, namelijk de 
manier waarop we in onze 
energie voorzien. Zonder 
energie in ons dagelijks 
leven kunnen en willen 
we niet meer, maar op dit 
moment zijn we hiervoor 
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Foto’s van:
1. Erik Kruithof

2. Gerard van Vugt
3. Lonneke Brandt

4. Joes Staszek
5. Lilian van der Steenhoven

6. José Rasenberg
7. José Rasenberg

8. Kees van den Berg
9. Henk van Meer
10. Anita Dudok

11. Marianne Vermeulen
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SPORT

afhankelijk van anderen. Dit kunnen we veranderen, want als 
we dichtbij huis zelf genoeg energie opwekken hebben we altijd 
de beschikking over stroom en warmte voor ons allemaal. Als 
dit lukt, en ik zie niet in waarom niet, worden we door samen 
in projecten te investeren eigenaar van de energievoorziening 
en bepalen we straks zelf waar de winst uit de stroomverkoop 
heen gaat. Sowieso blijft de opbrengst in Terheijden, we kunnen 
het besteden aan zaken die we zelf belangrijk vinden. Zo hebben 
we invloed op onze leefomgeving.’
Terheijdenaren in de hoofdrol
Het Traais Energie Collectief wil met Futurama laten zien hoe 
dit werkelijkheid kan worden. De Ridder: ‘Terheijdenaren zélf 
spelen daarbij de hoofdrol. Iedereen in Terheijden is een schakel 
en kan bijdragen. Van schoolkind tot dorpsmolenaar tot plaat-
selijke bierbrouwer of lokale politicus. Het gaat om onze geza-
menlijke toekomst.’
Vrijdag 22 juni van 16.00 uur tot 22.00 uur: Energiefes-
tival Futurama op de Kleine Schans. Toegang is gratis. 
Geschikt voor jong en oud.

LIEDERENCYCLUS:  DIE SCHÖNE 
MÜLLERIN
Cyclus van romantische liederen

In het kader van zijn zang-opleiding aan de Nieuwe Veste orga-
niseert Heino Vergouwen een bijzonder concert. Heino Vergou-
wen is dirigent/muzikaal leider van het herenkoor Antonius Abt 
en van het dameskoor Antonius Abt. Op het programma staat 
de liederencyclus van de 19e-eeuwse componist Franz Schu-
bert. Schubert zette twintig van de vijfentwintig gedichten van 
Wilhelm Müller van de gelijknamige gedichtencyclus op muziek. 
De resterende vijf gedichten zullen worden voorgedragen. 
Het lied bereikt, wat betreft populariteit, haar hoogtepunt in de 
Romantiek. Veel componisten uit voornamelijk Europa hebben 
zich toegelegd op het schrijven van dit genre. Franz Schubert 
is wel de beroemdste van hen allen. Hij schreef ruim 600 lie-
deren op teksten van onder andere Goethe en Müller. De pia-
nobegeleiding is in handen van Joep Moonen. Tijdens de pauze 
is er gelegenheid voor het nuttigen van een kopje koffie, thee 
of drankje. Zondag 1 juli van 14.30 uur tot 16.30 uur in Soci-
aal Cultureel Centrum “De Mayboom”, Kerkstraat 10, 4921 BB  
Made. Entree gratis - vrijwillige bijdrage.  

3  TURNSTERS GoUD EN 1 X BRoNS 
GV Samen Voor Terheijden

Tijdens de Pinksterdagen hebben 12 turnsters 
van onze vereniging  aan de Open Bredase 
Turnkampioenschappen meegedaan. Zaterdag 
deden er 9 turnsters mee en 2 daarvan won-
nen een 
prijs.

Jennifer van de Steenoven 
werd vorige week nog Regio 
Kampioene en nu 1e.  Voor 
Samantha Slingerland was het 
haar eerste wedstrijd en ge-
lijk al 1e. Knap van haar want 
ze turnt nog maar een paar 
maanden bij ons.
De andere 7 turnsters heb-
ben het ook goed gedaan, 

maar net geen prijs.
Zondag waren er 2 ziekmeldin-
gen, dus bleef alleen Fayley van 
Vugt over. Gelukkig maar, want 
ook zij behaalde een gouden 
medaille waar ze superblij mee 
was.
Maandag  waren onze 2 pré in-
stappers Amelié du Pree en El-
len Jae Semler aan de beurt en 
die vielen allebei in de prijzen, 
Ellen Jae de 1e prijs en Amelié 
de 3e prijs. 

Een mooie prestatie van jullie!

JAAp RASENBERG & WILLEM 
EESTERMANS pAKKEN oVERWINNING 
postduivenvereniging  Terheijden

Op zaterdag 12 mei werd om 
7.30 uur het startsein gegeven 
voor de wedstrijd vanuit Melun. 
Het werd onder mooie weers-

omstandigheden een mooie vlucht. 
De snelste van allemaal was de vale 117 duivin van Jaap Rasen-
berg. Deze duivin heeft dit seizoen al vele mooie prijzen behaald 
en bezorgde op deze vlucht Jaap de welverdiende overwinning. 
De 117 is afkomstig van het 31-soort van de combinatie Hane-
graaf uit Terheijden. Uit dit soort zijn al vele toppers gekomen 
en zo ook deze duivin bij Jaap. We zijn benieuwd wat ze dit 
seizoen nog meer in petto heeft. 
Op de tweede plaats zien we deze keer de combinatie Van de 
Goorbergh-Couwenberg staan, gevolgd door de 823 van Cees 
Joosen. Op plek 4 begint Willem Eestermans zijn duivinnen aan 
de lopende band thuis te krijgen en maakt dan ook een schitte-
rende uitslag. 
Voor de eerste 10 prijzen zie onderstaand overzicht:
Melun - 341 duiven in concours: 1, 9 Jaap Rasenberg, 2, 7, 
10 Comb. Vd Goorbergh-Couwenberg, 3 Cees Joosen, 4, 5, 6, 8 
Willem Eestermans.
Op zaterdag 19 mei stond de 6e Vitesse vlucht op het program-
ma. De weergoden waren ons dit keer minder goed gezind; on-
danks dat de verwachtingen voor zaterdag redelijk goed waren, 
bleek de hardnekkige laaghangende bewolking ons parten te 
spelen en was het voor de lossingscommissie weer een hele 
opgave om een verantwoord moment te vinden om onze duiven 
te kunnen lossen.
Uiteindelijk werden de duiven pas om 13.00 uur gelost. Onder 
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een zwaar bewolkte lucht en een matige noordwestenwind gin-
gen onze gevleugelde vrienden huiswaarts. De grote overwin-
naar werd uiteindelijk Willem Eestermans uit Wagenberg. Wil-
lem heeft dit jaar al een paar keer dicht bij de overwinning geze-
ten, maar het was hem nog niet gelukt. Deze keer was het dus 
wel raak. Dit zelfs ondanks het feit dat hij niet thuis was vanwege 
een babyborrel. Het is toch mooi dat het tegenwoordig met de 
moderne technieken ook mogelijk is voor (jonge) gezinnen om 
deel te nemen aan de postduivensport. Het blijft natuurlijk het 
mooiste om de duiven zelf thuis te zien komen van de wedstrijd, 
maar als dat even niet mogelijk is, kan er met het elektronische 
constateersysteem toch een mooie prijs gewonnen worden op 
de wedstrijd.
Mourlincourt was de laatste wedstrijd van de discipline Vitesse 
(korte vluchten) en dat betekent dat de eerste kampioenen ook 
bekend zijn. In onze club zijn dat Willem Eestermans, Combina-
tie Vd Goorbergh-Couwenberg en als duifkampioen de 117 van 
Jaap Rasenberg.  Van harte gefeliciteerd allemaal! 

Ook deze kampioenen zullen weer gehuldigd gaan worden en 
mooie prijzen in ontvangst mogen nemen van onze sponsors 
zoals bijvoorbeeld Ronny van Tilburg uit Zondereigen en Bakke-
rij Van Dongen uit Terheijden.
Voor de eerste 10 prijzen zie onderstaand overzicht:
Mourlincourt - 313 duiven in concours: 1, 5, 8, 9  Willem 
Eestermans, 2 Comb. Van Dongen, 3, 4, 6, 7 Comb. Vd Goor-
bergh-Couwenberg.

ZEVENDE HEMEL  VoETBALToERNooI

10 mei jl. werd het 22ste Zeven-
de Hemel voetbaltoernooi ge-
speeld op de velden van S.V.T. 
in Terheijden. Heerlijk weer en 
perfecte ambiance waren de 

juiste ingrediënten voor deze fantastische dag. Er was veel pu-
bliek en de sfeer was zoals altijd gemoedelijk en gezellig. Bij de 
dames heeft T.D.O. en bij de heren Zevende Hemel Old Stars 
gewonnen.  Voor de statistici onder u volgt hier de uiteindelijke 
eindstand: 
Dames:  
1. T.D.O., 2. Zevende Hemel, 3. De Buren, 4. ’t Barreke en de 
sportiviteitprijs was voor ’t Barreke!  
Heren: 
1. Zevende Hemel Old Stars, 2. Barrakesh, 3. Zevende Hemel 2, 4. 
Father & Sons, 5. Café Ligthart, 6. T.D.O.,  7. Bij Bas, 8. K.P.J. Made, 
9. Traaie United, 10. De Buren, 11. Gouden Leeuw 2, 12. René’s 
Stube, 13. Ons Thuis FC, 14. Ratjetoe, 15. Shaktar Dônetsk, 16. 
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EN  TOEN GEBEURDE...

Zevende Hemel 1, 17. Gouden Leeuw 1 en de sportiviteitprijs 
was voor  Traaie United. 
De loterij en prijsuitreiking werd gedaan door de keeper van 
NAC Breda Nigel Bertrams. Er zijn nog een paar prijzen van 
de loterij niet opgehaald: Samsung Tablet turquoise 118, Es-
pressoapparaat turquoise 520, 3 rijlessen à 1,5 uur turquoise 
683, Hair Föhn grijs 3 en een NAC Breda shirt grijs 614.  Deze 
prijzen zijn t/m zondag 10 juni 2018 op te halen in café de 
Zevende Hemel. 
Namens de organisatie wil ik alle deelnemers, de scheidsrech-
ters, S.V.T, de EHBO en sponsors danken voor hun inzet en ui-
teraard tot het 23ste Zevende Hemel  Voetbaltoernooi. 

S.I.o.G. NIEUWS

De Wagenbergse visclub 
“S.I.O.G.” start op 3 juni met 
het kampioenschap 2018.
De competitie bestaat weer uit 
10 wedstrijden, die gevist gaan 
worden in de periodes 3 juni 
t/m 1 juli  en vervolgens vanaf 2 september t/m 30 september.
Het inschrijfgeld aan de competitie bedraagt € 50,- waarvan 
€ 15,- betaald dient te worden voor aanvang van de eerste wed-
strijd. Het resterende bedrag kan in wekelijkse termijnen van 
€ 5,- voldaan worden.  Voor aanvang van wedstrijd 8 dient het 
volledige inschrijfgeld te zijn betaald. 
Er wordt gevist op onderstaande data in de wateren die daarbij 
vermeld zijn:
3 juni Schansgracht, 10 juni Passendaelestraat, 17 juni Wensel 
Cobergherstraat, 24 juni Wensel Cobergherstraat en 1 juli even-
eens in de Wensel Cobergherstraat.  Op de overige zondagen 
in de maanden juli en augustus zal er i.v.m. vakantieperiode niet 
gevist worden. 
Vanaf 2 september zal de competitie worden vervolgd met wed-
strijd 6 in de Schansgracht. Op 9 en 16 september wordt er 
gevist in de Wensel Cobergherstraat. Op 23 september is het 
wedstrijdwater weer de Passendaelestraat en ten slotte is op 30 
september de Wensel Cobergherstraat weer het wedstrijdwa-
ter. Inschrijven voor alle wedstrijden op het parkeerterrein nabij 
de Brandweerkazerne in  Terheijden tussen 7.00 uur en 7.20 uur. 
Aanvang van de wedstrijden 8.15 uur en het einde der wedstrijd 
klinkt om 10.45 uur.  Alle gevangen vis wordt gemeten. Vis klei-
ner dan 10 cm wordt met 3 punten gehonoreerd.  Vis vanaf 10 
cm wordt beloond met 1 punt per volledige cm.  Vis van 10,8 cm 
krijgt dus 10 punten, een vis van 23,9 cm krijgt 23 punten. Deel-
nemers die verhinderd zijn, wordt verzocht zich voor aanvang 
van de betreffende wedstrijd af te melden bij het bestuur. 
Leden die om gezondheidsredenen graag op plaatsen willen lo-
ten waarbij de afstand tot de auto zo beperkt mogelijk is, wor-
den verzocht dit tijdens het inschrijven voor de eerste wedstrijd 
kenbaar te maken. S.I.O.G. kan dan zoveel mogelijk rekening 
houden met onze leden, die niet zo goed ter been zijn.
Het spreekt vanzelf dat wij weer rekenen op een goede op-
komst, goed weer en zo mogelijk fantastische vangsten. 
Tot ziens op 3 juni a.s.

oNZE BRANDWEER 200 JAAR

Onze brandweer bestaat dit jaar 200 jaar. Een bijzonder feit om 
even bij stil te staan. In 1993, nu 25 jaar geleden, heb ik me sa-
men met Harrie Bruijns verdiept in de historie van “onze brand-
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weer”. Harrie was destijds hoofdbrandwacht in Terheijden en 
brandweerman vanaf 1972. Deze activiteit heeft geresulteerd in 
een  Vlasseltboekje: “Historische beschrijving van de brandbe-
strijding in de loop der tijden in Terheijden - Wagenberg - Lange-
weg, samengesteld bij gelegenheid van het 175 jarig bestaan van 
de georganiseerde brandweer in 1993”. 

Lang vóór 1818 werd er natuurlijk al aan brandbestrijding ge-
daan. Wanneer er vroeger BRAND werd geroepen, raakte heel 
de buurt in paniek. Een brandweer bestond nog niet, net zo min 
als waterleiding. Iedere manspersoon was verplicht om in geval 
van brand te komen helpen. Met emmers water probeerde men 

MAAK SAMEN MET ONS DE PUZZEL COMPLEET

ZIE ALS EERSTE
DE TOEKOMST
VAN TERHEIJDEN
SPEEL VÓÓR 21 JUNI
OP WOENSDAGMIDDAG OF ZATERDAG

DEEL 2
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POLITIEK

het vuur te bedwingen. In de 17e eeuw werd de brandspuit uitge-
vonden.  Voorwaar een hele verbetering. Zo’n brandspuit was nog 
een heel eenvoudig apparaat. Door water daarin te scheppen en 
pompen met handkracht werd het water op het vuur gespoten. 
Bij een verbeterde uitvoering kon het water ook worden opge-
pompt.
Maar pas nadat in het midden van de 18e eeuw in het centrum 
van Terheijden-dorp een grote brand had gewoed, waarbij voor-
namelijk een tekort aan water uit de weel op het tegenwoordige 
Dorpsplein een rol had gespeeld, ging het dorpsbestuur in 1761 
over tot de aanschaf van een brandspuit. Omstreeks 1800 kwa-
men er ook brandspuitjes te staan op Wagenberg en op Lange-
weg.
In 1818 werd de zaak radicaal aangepakt en georganiseerd. Er 
kwamen voorschriften voor het blussen van brand en er werden 
mannen aangewezen om dienst te doen in de brandweerploe-
gen. Vanaf dat jaar, nu 200 jaar geleden, bestaan hier dus echte 
brandweerkorpsen, die ook geregeld oefeningen hielden. Het Ter-
heijdense korps bestond toen uit 68 manschappen, waarvan 48 
waren aangewezen voor het bedienen van de grote waterpomp 
aan de spuit. Wagenberg telde 26 manschappen, want daar was 
nog een kleine spuit. De Noord telde toen 18 brandweermannen 
en op Munnikenhof was er een groepje van 6 man. In elk dorp 
stonden enkele kleine brandweerhuisjes, die later zijn vervangen 
door een brandweergarage.
Na de aanleg van waterleiding in 1925 in de dorpskommen ging 
ook de brandweer daar gebruik van maken. Een complete re-
organisatie was noodzakelijk. Aan bluswater kon voortaan geen 
gebrek meer zijn.  

Vanaf genoemd jaar bestond 
de brandweer van Terheijden 
en Wagenberg uit vrijwilligers. 
Door brandweerman Paul van 
Wijk was een logo gemaakt. De 
naam DE BRANDWAGTER 
is de afkorting van BRAND-
weer WAGenberg en TER-
heijden.
Op de foto uit ongeveer 1960 
heeft de Wagenbergse brand-
weer een oefening in de Kerk-
straat.
Tot in 2000 de Wagenbergse af-

deling door de gemeente Drimmelen werd opgeheven. Daar gin-
gen hevige protesten aan vooraf. In Terheijden kwam een nieuw 
en groter brandweergebouw. Geheel de maatschappij verandert 
en de brandweer verandert mee. Ook hier deden nieuwe tech-
nieken de intrede. Bovendien werden de taken van de brandweer 
van lieverlee uitgebreid. Niet alleen brandbestrijding en brandpre-
ventie horen daar nu toe, maar vooral is een grote nadruk komen 
te liggen op de hulpverlening.  Tegenwoordig zijn de brandweer-
lieden méér in touw bij het verlenen van allerlei soorten van hulp, 
dan dat ze moeten uitrukken voor het blussen van een brand.
Johan van der Made

DEEL UW WMo-ERVARINGEN MET pVDA 
DRIMMELEN

PvdA Drimmelen is gestart met een WMO-enquête. Met de en-
quête wil PvdA Drimmelen beter inzicht krijgen in de ervaringen 
met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Heeft u 
weleens een WMO-aanvraag ingediend? Of bent u voor uzelf of 

voor iemand anders aan het WMO-loket 
geweest? Vul dan onze enquête in!
Begin dit jaar vond een meerderheid van 
de gemeenteraad een enquête naar de 
ervaringen met de WMO niet nodig. Een 
motie van PvdA Drimmelen werd weg-
gestemd, maar de fractieleden van PvdA 
Drimmelen worden vaak aangesproken 

over de WMO-zaken. Reden voor ons om zelf een enquête te 
houden. Diverse inwoners hebben de enquête al ingevuld, maar 
hoe meer inwoners hun mening laten horen, hoe beter. 
Hoe kunt u de enquête invullen?
De enquête bestaat uit 10 vragen die wij via email of op papier 
(incl. retourenveloppe) naar u toesturen. Stuur een email naar 
de PvdA fractie, info@pvdadrimmelen.nl, of neem persoonlijk 
contact op met Hanneke de Bruijne (06-27404678), Peter van 
Gurp (06-52398120) of Jopie Zasburg (06-15185344). Ook kunt 
u via onze facebookpagina van PvdA Drimmelen laten weten in 
een berichtje dat u graag aan de enquête deel wilt nemen.  Alvast 
vriendelijk bedankt voor uw deelname. 
Samen maken we van Drimmelen een zorgzame en sociale ge-
meente. PvdA Drimmelen, aandacht voor elkaar.

Van links naar rechts: Hanneke de Bruijne, Peter van Gurp en Jopie Zasburg

GRoEN DRIMMELEN (Vp/D66) BLIJ MET 
CoALITIEAKKooRD 
Het meest duurzame en groene akkoord ooit in de 
gemeente Drimmelen

De drie coalitiepartijen 
hebben met het nieuwe 
akkoord duurzaamheid in 

alle programma’s laten terugkomen. De ambities op het gebied 
van natuur, biodiversiteit, duurzaamheid, afvalbeleid en energie 
zijn voor Groen Drimmelen (VP/D66) reden om trots te zijn 
op onze inbreng en de gemaakte afspraken. Met het nieuwe ak-
koord kan de weg naar een energieneutraal Drimmelen in 2040 
worden ingezet.
Inhoud coalitieakkoord en speerpunten
Naast duurzaamheid zijn veel van onze andere speerpunten 
opgenomen in het nieuwe akkoord. Zo gaan we bijvoorbeeld 
inwoners, bedrijven en verenigingen beter betrekken bij besluit-
vorming en zorgen we voor betere communicatie door de ge-
meente.  We bieden gelijke kansen voor iedereen op het gebied 
van onderwijs, taal, en gezondheid en zorgen voor een sociaal 
en eerlijk armoedebeleid. Het beheer van de openbare ruimte 
gaan we verbeteren, we investeren in burger- en overheidsparti-
cipatie en dorpsgericht werken.  Wegen maken we veiliger, cen-
trumplannen en -routes worden ontwikkeld en vrachtwagens 
worden geweerd uit de kernen. Er zijn nog veel meer belangrijke 
punten uit het programma van Groen Drimmelen (VP/D66) op-
genomen, te veel om hier allemaal op te noemen.
Raadsfractie en wethouder
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De raadsfractie van Groen Drimmelen (VP/D66) is na de colle-
gevorming ook weer compleet. Miriam Tiekstra, Hans Kuijpers 
en Leo Mol (fractievoorzitter) zijn de raadsleden. Deze drie 
raadsleden hebben al jaren ervaring in de gemeentepolitiek, als 

Fractievoorzitter Leo Mol en wethouder Jürgen Vissers

raadslid en/of wethouder. Daarnaast zijn er vier nieuwe bur-
gerleden benoemd: Robert van de Corput, Ellen Verhaard, Tim 
Eestermans en Roxanne Heijmans.
Jürgen Vissers is de komende periode de wethouder voor 
Groen Drimmelen (VP/D66). Jürgen is de afgelopen twaalf jaar 
raadslid geweest voor de partij waarvan hij de laatste acht jaar 
ook fractievoorzitter was. 
Met deze mensen en het nieuwe coalitieakkoord gaan wij vol 
vertrouwen de komende periode in. Kijk voor meer informatie 
en onze contactgegevens op www.drimmelen.nl.

LIJST HARRY BAKKER HEEFT HART 
VooR  WATER

Jaar van het Water
In 2018 als Jaar van het Water komt dit onderwerp breed en 
dynamisch overal veel voor. Klimaatveranderingen, groeiende 
populatie dwingen ons nóg kritischer te kijken nóg zuiniger met 
dit “goud” om te gaan zowel bij schaarste als overvloed. Niet 
alleen nu, maar ook in de toekomst. 
Drimmelen bezit veel waterwegen, hoe deze nog toegankelijker 
te maken, hoe bijvoorbeeld onze agrariërs te steunen die laatst 
weer veel moeite moesten doen het vele water van stortbuien 
af te voeren. 
Bezoeker NIET laten betalen bij bezoek Biesbosch

Drimmelen is de “Voortuin van de Biesbosch” en dat koesteren 
we! Zuinig zijn op onze Biesbosch, zorgen voor behoud ervan, 
ontwikkelen van toerisme ervoor in Drimmelen. Onderhoud 
van beschoeiingen, beschermen van vogelgebieden, helaas hand-
having en creëren van op/afstap plaatsen. En wat dacht u van 
afvalverwijdering? Zakken vol met plastic! Allemaal zaken waar 
natuurlijk veel geld voor nodig is. Drimmelen levert al een bij-
drage aan het Nationaal Park en Lijst Harry Bakker is dan ook 
absoluut tegen de voorgenomen proef (inmiddels even “in de 

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden   06-51996129  
info@harmonieterheijden.nl 
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VAN  ALLES  WAT

ijskast”) van Nationaal Park-directeur Gerard de Baaij, de be-
zoeker dit te laten betalen.
Beide veerponten behouden!

Natuurlijk behouden van 
beide veerponten! Met er 
omheen kleinschalig faci-
literen van openbare toi-
letten, horeca, voldoende 
zit- en schuilplaatsen en 
veilige op- en afstappen 
met veilige vaart. Een 
must voor aantrekken 
van bezoekers en vast-
houden van passanten.

plannen havens 
Alle grote en kleine,  binnen- en buitenhavens die Drimmelen 
rijk is, moeten we koesteren. Diverse ontwikkelingsplannen 
worden gemaakt en liggen al klaar voor uitvoer. Lijst HB streeft 
naar eerst in orde maken wat besproken is voordat nieuw het 
licht gaat zien, bijvoorbeeld voltooiing in Lage Zwaluwe.
parkeren niet vergeten
Bij verder ontwikkeling van ons water dringen we wel aan op 
een parkeerinvestering voor alle, al dan niet gemotoriseerde, 
soorten verkeer zonder (nog) meer overlast van bewoners in 
directe omgeving. Laten we ook dit aanpakken!
In gesprek over deze onderwerpen?
Neem dan s.v.p. contact met ons op: www.lijstharrybakker.nl. 
Of bezoek het vrije inloopspreekuur van Harry Bakker, elke 
donderdagochtend van 11 tot 12 uur, gemeentehuis Made.
Loes van Zwieten, Raadslid, Lijst Harry Bakker

FoTo  VAN DE MAAND
De foto van de 
maand mei van foto-
club Dinasa. De foto-
graaf is Marianne 
Achterbergh.

WE HEBBEN  WEER EEN JUBILARIS BIJ DE 
STICHTING HEEN EN  WEER
Vorig jaar bestond het Markpontje 25 jaar.  We hebben dat uit-
gebreid gevierd.
Ook dit jaar is er een schipper die 25 jaar als vrijwilliger zijn 
diensten verleend op het Markpontje: Schipper Toon den Ridder.
Op 1 juni 1993 is Toon officieel als schipper begonnen, in de 
maanden april en mei daarvoor is hij al enkele keren ingevallen 
om het Markpontje in de vaart te houden.
De betrokkenheid van deze schipper is daarna steeds groter 
geworden. Hij hangt de vlaggen aan beide zijden van ons vaar-
traject, maakt de abonnementen elk jaar weer “up to date” en 
zorgt voor de meldingen van aangepaste vaartijden bij de aan-

legplaatsen.
Vanaf 1 mei 1996 is Toon havenmeester in dienst van de ge-
meente Drimmelen. In de functie van havenmeester behoort 
ook het onderhoud en de brandstofvoorziening van het pontje 
en het onderhoud van de opstapplaats(en) van het pontje tot 
zijn werkzaamheden. Deze taken worden door Toon met veel 
enthousiasme en inzet, inmiddels alweer 22 jaar, uitgevoerd. 
Mocht er iets zijn waar je je als schipper zorgen over maakt, of 
ondervind je koel- of startproblemen, je hoeft maar te bellen en 
Toon is er om je te helpen. 

Foto gemaakt door Gerard van Vugt

Het bestuur heeft grote waardering voor jouw hulpvaardigheid 
en inzet,  Toon. Hartelijk dank daarvoor.  Hopelijk blijf je nog lang 
als vrijwilliger bij de Stichting Heen en Weer.
We moeten nu een tijdje wachten tot de volgende jubilaris zich 
aan kan dienen, van de schippers zijn de eerstvolgenden gestart 
in 2008.  Als zij doorgaan tot 2033 hebben we weer feest.  

oMRoEp DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actu-
aliteiten 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. 
Gezond en Wel
Deskundigen vertellen u in onze rubriek ‘Gezond en Wel’ iedere 
week wetenswaardigheden over veel voorkomende ziektever-
schijnselen en geven u tips. Deze week informeert praktijkver-
pleegkundige Benthe van der Sanden u over cholesterol.
Van  Verleden naar Heden-Lage Zwaluwe deel 2
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Omroep Drimmelen gaat samen met u weer even terug naar 
het verleden in de diverse kerkdorpen van de gemeente Drim-
melen. In deze aflevering gaan we samen met Leen ten Haaf, 
bestuurslid van Zwaluws Erfgoed, verder met het verhaal over 
de oude en ‘vergeten’ winkels in Lage Zwaluwe. Natuurlijk ook 
dit keer weer met mooie historische foto’s. 
Childrenshome

Lia en Jan Mureau bekommeren zich al jaren om kinde-
ren in weeshuizen in India. Zij hebben daarvoor de Stichting 
Childrenshome opgericht. Deze stichting heeft als doel finan-
ciële adoptie (adoptie op afstand) van weeskinderen en kinde-
ren die door hun ouders in de steek gelaten zijn.  Ook geeft 
de stichting financiële ondersteuning aan de weeshuizen waarin 
deze kinderen zijn ondergebracht. In oktober 2010 is de stich-
ting ook gestart met het ondersteunen van kinderen die nog bij 
hun ouders of verwanten wonen.  Wij gingen in gesprek met hen 
over dit bijzondere project.
Havenfestival Jachthaven Biesbosch

Op 5 mei vierde Jachthaven Biesbosch haar 50e verjaardag. Het 
werd een leuke dag die bruiste van Brabantse gezelligheid. Na-
tuurlijk met muziek, activiteiten voor de kinderen, oude ambach-
ten, food trucks en een nautische markt. Wij spraken er onder 
meer met de organisatie, politie en brandweer en maakten een 
sfeerimpressie van dit evenement.
Dorpsgericht Werken
Dorpsgericht Werken gaat om het bevorderen van leefbaarheid, 
veiligheid en sociale betrokkenheid. Coördinator Lilian Lam-
brechts zal u in deze rubriek voorzien van informatie over actu-
ele zaken die hiermee samen hangen. In deze aflevering is Mariet 
Bakx haar gast. Zij is vrijwilliger bij Automaatjes.  Als mensen zelf 
geen vervoer hebben kunnen ze via Automaatjes een vrijwilliger 
vragen die hen weg wil brengen. U hoort er in deze uitzending 
alles over.

WERELDWINKELWEETJE

Resultaat RABoclubkas actie 
Wij zijn blij bij de Wereldwinkel in Made en blij met jou, omdat 
je op onze winkel gestemd hebt tijdens de grote clubactie van 
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de Rabobank. Het heeft ons 
€ 295,26 opgeleverd: RABO-
bank bedankt! Het geschonken 
bedrag kun je nog eens duide-
lijk lezen op de foto. 

We zijn sowieso blij met jou als klant, je zorgt er voor dat men-
sen in de derde wereld een beter bestaan krijgen. De kinderen 
kunnen daardoor naar school, waardoor ook hun kansen in de 
toekomst een stuk beter zullen zijn. 
Dat wordt ook duidelijk in het verhaal achter de Fairtrade ko-
kosmelk die in onze winkel verkrijgbaar is. Romig, vol van smaak 
en zo veelzijdig! Onze boeren in Sri Lanka werken met toe-
wijding aan jouw kokosmelk en dat proef je. Maar wat is het 
verhaal achter onze kokosmelk? Hoe wordt het gemaakt? Eerst 
worden alle kokosnoten ontdaan van hun dikke groene bast en 
vervolgens dunne bruine schil. Je houdt een witte bol kokos-
vruchtvlees over. Deze wordt in stukken gehakt, gewassen en 
gestoomd. De kokos wordt fijn gemalen en vervolgens geperst: 
daar vloeit de romige kokosmelk uit die in jouw blik terecht 
komt. Dit proces van noot tot 
blik duurt minder dan 2 uur: 
vers van de pers dus, deze ko-
kosmelk!       
Naast geweldige curry’s en ro-
mige soepen kun je ook heel 
goed smoothies met onze 
kokosmelk maken! Maar wist 
je ook dat je er hele romige 
plantaardige slagroom van kunt 
maken? Wanneer je wat over 
hebt, de kokosmelk heel handig 
in kunt vriezen? Je het gestolde 
laagje kokosvet -bovenin het 
blik- als wokolie kunt gebruiken? Een (kokosmelk)blik zonder 
etiket oneindig recyclebaar is? 
Een kleine groep Sri Lankaanse kokosnootboeren -verenigd 
onder de naam SAFENet- levert maandelijks zo’n 80.000 ko-
kosnoten aan voor onze kokosmelk. Dankzij de verkoop van 
hun Fairtrade gecertificeerde kokosmelk ontvangen de kokos-
nootboeren een ontwikkelingspremie die door de groeiende 
volumes flink oploopt. In ieder blikje kokosmelk van 400 ml 
zit ruim 1 kokosnoot verwerkt. Per kokosnoot ontvangt SA-
FENet een ontwikkelingspremie van 2 dollarcent. Alleen al via 
onze blikjes kokosmelk kan dit voor hen een extra bedrag van 
zo’n € 18.000,- per jaar betekenen! Geweldig toch? Dit is een 
kleine greep uit het hele verhaal wat je kunt lezen op fairtrade 
Original.nl en dat is heel interessant. Bekijk ook onze website 
Made wereldwinkels.nl of volg ons op facebook Wereld Winkel 
Made. “Rondom de Toren”en “Kijk op Drimmelen” geven ook 
info over onze Wereldwinkel in de Marktstraat te Made.

UNIEK op oBS DE  WINDHoEK: 
KoM LANGS IN DE KLAS 

Een ochtend of middag meelopen in 
de kleutergroep en een gesprek met 
ouders om ervaringen uit de prak-
tijk te horen. Aan ouders die voor 
de schoolkeuze voor hun kind(eren) 
staan, biedt basisschool De Windhoek 
in Terheijden deze unieke mogelijkheid 

om de school beter te leren kennen. Graag laten wij u zien én 
ervaren wat De Windhoek u en uw kind(eren) te bieden heeft. 
Kleine school met groot(s) karakter
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TERUGBLIK

Steeds meer ouders kiezen ervoor om hun kind(eren) in te 
schrijven op openbare basisschool De Windhoek in Terheijden. 
Kenmerkend voor deze unieke, kleine basisschool zijn de indi-
viduele aandacht voor iedere leerling, de heldere structuur met 
ruime aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
leerlingen en de focus op lezen als basis van leren. Door de 
kleine klassen krijgen de leerlingen veel persoonlijke aandacht 
en wordt er nog meer onderwijs op maat geboden. 

oriënterend gesprek
Een school kiezen voor uw kind(eren) is een belangrijke beslis-
sing. Het is tenslotte de plek waar uw kind(eren) de komende 
jaren veel tijd doorbrengen.  We nodigen u uit voor een oriën-
terend gesprek met onze directeur, Marc Embregts. Uw kind is 
natuurlijk ook van harte welkom. In dit gesprek wordt ingegaan 
op de visie van De Windhoek en hoe wij onderwijs willen bie-
den, maar ook wat u belangrijk 
vindt voor uw kind. Een bezoek 
aan de kleutergroep en een 
rondleiding door de school is 
onderdeel van het oriënterend 
gesprek. Zo kunt u het unie-
ke, intieme karakter van onze 
school ervaren.
ouders delen hun ervaringen 
Bijzonder is dat u, aansluitend op het gesprek met de directeur, 
ook kennismaakt met een aantal ouders. Deze ouders weten het 
beste voor welke keuze u staat. Uw vragen kunnen zij vanuit hun 
eigen ervaring beantwoorden. Zij nemen graag uitgebreid de tijd 
voor u, zodat u een duidelijk beeld krijgt van onze school. Uit 
ervaring weten we dat ouders die voor de schoolkeuze staan 
dit gesprek waardevol vinden. Op deze manier kunnen ouders 
hun schoolkeuze baseren op meerdere ervaringen en meningen.
‘Meedraaien’ in de kleutergroep 

Schoolkeuze is vooral een 
kwestie van ‘een goed ge-
voel’. Daarom bieden wij 
de unieke mogelijkheid een 
ochtend of middag met uw 
kind ‘mee te draaien’ in de 
kleutergroep. Het is dé ma-
nier om De Windhoek te er-
varen. Juf Nicole en juf Karin, 

de leerkrachten van groep 1-2, staan u graag uitgebreid te woord. 
Uw gevoel bij deze leerkrachten vinden wij erg belangrijk.  Zij 
zijn immers de personen die uw kind het eerste jaar gaan be-
geleiden. Zeker zo belangrijk is het gevoel van de toekomstige 
leerlingen bij de school. Voelen ze zich op hun gemak? Sluiten 
ze aan bij de andere kinderen? Klikt het met de leerkrachten? 
Signalen die tijdens het meelopen duidelijk worden.
positieve reacties
Vele ouders hebben met hun kind(eren) de afgelopen jaren ge-
bruikgemaakt van de mogelijkheid De Windhoek op deze ma-

nier te leren kennen. We ont-
vingen louter positieve reacties. 
Ouders vinden het fijn om het 
door ons geschetste beeld in 
de praktijk te ervaren. Ze zijn 
blij verrast als ze zien hoe snel 
hun peuter zich thuis voelt in 
de kleutergroep. 
Kom langs en ervaar 
De Windhoek
Staat u op het punt een schoolkeuze te maken of kent u iemand 
die voor deze keuze staat? Kom dan langs en ervaar het unie-
ke, intieme karakter van onze school, waar leerlingen in kleine 
klassen les krijgen waardoor er veel persoonlijke aandacht is 
voor iedere leerling.  Een afspraak maken kan telefonisch op 
076-5938218 en via e-mail: info@obsdewindhoek.nl. 
Tot ziens op OBS De Windhoek!

TRAAIS ENERGIE CoLLECTIEF 
VERWELKoMT 250ste LID

Het Traais Energie Collectief heeft de 
mijlpaal van 250 leden bereikt! Sander 
Lodewikus (bestuurslid TEC) heeft 
het 250ste lid, Brigitte van Gorp, een 

prachtig boeket overhandigd en natuurlijk het enige echte TEC-
shirt met de tekst:  ‘Yes 
we can if we Traai!’ 
Wil jij meedenken, 
meedoen of gewoon 
lid worden van het 
collectief? Je bent van 
harte welkom! Aan-
melden kan via de 
website www.traai-
senergiecollectief.nl

DoDENHERDENKING    

Het Kloveniersgilde St. Antonius Abt vertrok 
op 4 mei met de Dodenherdenking vanaf de 
gildekamer naar de kerk om hun medewerking 
te geven aan de dodenherdenking. Dit staat bij 
het gilde hoog in het vaandel.
Met slaande trom en bazuingeschal betraden 
we de kerk waar de herdenking al in volle gang 
was. Traditiegetrouw maakt het gilde halver-

wege de herdenking zijn intrede in de kerk.
Verschillende afgevaardigden van gemeente en geloofsgemeen-
schappen alsmede internationale afvaardigingen droegen hun 
boodschap uit.  Zoals gebruikelijk las ook een lid van de scou-
ting een gedicht voor dat door een gildezuster geschreven was.
Het Herenkoor en de Harmonie verzorgden de muzikale om-
lijsting van de herdenking.
Om 19.30 uur verlieten de aanwezigen, voorafgegaan door het 
gilde, de kerk naar de vrijheidsmuur om daar de herdenking 
voort te zetten en bloemen te leggen. 
De scouting nam de zorg weer op zich om de bloemstukken 
samen met een organisatie bij de vrijheidsmuur te leggen.
Namens het gilde werd dit gedaan door de dekenschrijver, zijn 
kleinzoon Sam van Gils en jeugdlid Kevin Bruijns, beide lid van 
het gilde en zijn dochter die lid is van de scouting D’n Hartel.
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die zijn heen gegaan.
We leggen bloemen, uit respect en dankbaarheid, 
voor wat zij deden in die vreselijke oorlogstijd.
Vele aanwezigen nu maakten de oorlog niet mee,
maar kennen wel de verhalen en beelden van de tv. 
Burgers moesten mee met soldaten,
hun familie met verdriet achterlaten.
Overvolle treinen op het spoor,
denderden maar door en door.
Opa’s, oma’s, vaders, moeders, ooms, tantes, neven, nichten,
allemaal doodsbange, vragende en angstige gezichten.
Waar gaan we naar toe, waar brengen ze ons heen?,
allemaal samen, maar toch zo alleen.
Zoveel dagen, zoveel nachten,
kou, honger en bang afwachten.
Wat gaat er gebeuren, gaat deze oorlog wel voorbij?,
komt de vrijheid nog wel voor mij?.
Helaas vonden vele mensen de dood,
door honger, de gaskamer of omdat men op hun schoot.

Zo geven drie generaties de vrede door.
Na de 2 minuten stilte, de vendelgroet, Last-Post en de volkslie-
deren kwam er een einde aan deze plechtige dodenherdenking.
Voor alle aanwezigen was er in de kerk gelegenheid voor een 
kopje koffie of thee dat verzorgd werd door het Kloveniersgilde. 
Hierbij het gedicht wat scoutinglid Nienke de Wit heeft voor-
gelezen in de kerk:
Dodenherdenking in Terheijden 2018
4 mei, de kerkklokken luiden in Terheijden
om de mensen naar de dodenherdenking te leiden.
73 jaar geleden hoorden ze met angst de hakken van de solda-
ten,
Nu is er stilte, je hoort de gildetrom en de hakjes, uit eerbied 
door de straten.
In de kerk speelt de Harmonie en zingt het herenkoor.
De scouting geeft de vrede ook door.
Verschillende sprekers komen hier ook heen.
Zo zijn we met zijn allen één
om straks bij de vrijheidsmuur te staan.
Met twee minuten stilte herdenken we de oorlogsslachtoffers 
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GEMEENTE

toestemming nodig om gegevens van mensen die een open dag 
bezoeken, te registreren?  De docenten attenderen nog op de 
risico’s van het doorsturen van foto’s en berichten via Facebook 
en You Tube. Zo blijkt dat deze nieuwe wet heel breed is.
“Hopelijk hebben jullie voldoende tools in handen om aan de 
slag te gaan. We doen dit samen en komen zeker nog een keer 
bij elkaar om ervaringen uit te wisselen,” besluiten de docenten 
de avond.  
Als u niet in de gelegenheid bent geweest om te komen, kunt u 
altijd contact opnemen met het VAD voor informatie: 
www.vadrimmelen.nl 

RABoBANK  AMERSTREEK MAAKT 
SpRAAKVERMAAK BLIJ

Voorzitter Wim Smetsers en pre-
sentator Dik van Beest mochten on-
langs een mooie cheque in ontvangst 
nemen. Een groot aantal leden van 
RabobankAmerstreek heeft bij de 
Clubkas Campagne op Spraakvermaak 
gestemd. Via de stemmen die u allen 
aan Spraakvermaak gaf, ontvingen wij 
het prachtige bedrag van € 377,72. 

Maud Brouns, directeur Particulieren van RabobankAmerstreek, 
overhandigde de cheque aan Wim en Dik (foto René Schota-
nus). Oprechte dank van het Spraakvermaakteam aan Rabo-
bank-Amerstreek en uiteraard ook aan alle stemmers. 

Met de bijdrage uit de Clubkas Campagne kunnen we onze 
doelstelling halen: een lage entreeprijs voor het zondagmiddag-
café. Zo kost een los entreekaartje € 3,50 en een seizoenkaart 
2018/2019 € 17,50. Deze kaart is geldig voor alle afleveringen 
van Spraakvermaak. Seizoenkaarten zijn te bestellen via 
www.spraakvermaak.nl
Klik op de startpagina rechts bovenaan op de afbeelding van 
de seizoenkaart en de route wordt vanzelf in gang gezet. In de 
gemeente Drimmelen worden de kaarten gratis thuisbezorgd. 
Zondag 14 okt. a.s. start het 12e seizoen.  

pRoJECT ‘RESTSTRoKEN’ LEVERT 
ToNNEN op
 

Anderhalf jaar geleden startte de gemeen-
te Drimmelen met de uitvoering van het 
project ‘Reststroken’. Het project houdt 
in dat de gemeente sindsdien actief inzet 
op verkoop van reststroken die direct 
aan huispercelen grenzen. Deze verkopen 

Families kregen nooit meer een teken van leven,
maar met hun dood hebben ze ons de vrijheid gegeven.
Laat ons altijd de slachtoffers respect en eerbied geven,
en hopen dat wij en onze kinderen in vrede verder mogen leven.
Geschreven door gildezuster Rina van Oosterhout.

VRIJWILLIGERS ACADEMIE DRIMMELEN: 
VEEL  ANIMo CURSUS pRIVACYWET

De nieuwe Europese priva-
cywet staat voor de deur. De 
Algemene Verordening Gege-
vensbescherming (AVG) is op 
25 mei 2018 ingegaan. Burgers 

krijgen meer rechten als het gaat om hun persoonlijke gegevens. 
Op elk moment kunnen zij hun gegevens inzien, maar mogen die 
ook laten verwijderen of vernietigen. Organisaties, verenigingen 
en stichtingen zijn wettelijk verplicht de persoonsgegevens te 
beschermen van de leden, vrijwilligers en overige personen van 
wie ze data beheren. Dat zorgt voor onzekerheid en onrust. 
Wat moet er precies geregeld worden? Wat moet waar worden 
vast gelegd en door wie?
Om meer helderheid te brengen in deze ingewikkelde materie 
heeft de Vrijwilligers Academie Drimmelen een cursusavond ge-
organiseerd over de nieuwe privacywet. In de gezellige ambiance 
van Zorgcentrum De Wijngaerd verzorgen jurist Otte Strouken 
en de coördinator van het Vrijwilligers Informatie Punt, Cor-
rie Marijnissen, de leerzame en boeiende avond. De volle zaal, 
gevuld met veelal vrijwilligers uit het verenigingsleven, luistert 
aandachtig naar de uitgebreide en overzichtelijke PowerPoint-
presentatie. Stapsgewijs maken de docenten inzichtelijk wat de 
nieuwe privacywet inhoudt en wat er wordt verwacht van de 
organisaties. “Op dit moment gaat het vooral om de bewust-
wording en de inspanningsverplichting”, vertellen ze. “U heeft de 
eerste stap in het proces van bewustwording gezet door naar 

deze bijeenkomst te komen. Dat geeft aan dat u er serieus mee 
bezig bent.”  Daarnaast worden tips gegeven over de wijze waar-
op aan de inspanningsverplichting kan worden voldaan. Ook de 
verwerkingsovereenkomst komt aan bod. Wanneer heb je die 
nodig? Hoe zorg je ervoor dat je website veilig is en voorkom je 
een data-lek? Er moet veel worden vastgelegd en geregistreerd. 
Onder de aanwezigen heerst de gedachte dat het veel werk met 
zich mee brengt. Toch is men enigszins gerustgesteld door de 
praktische tips die men krijgt. “Eindelijk wordt duidelijk wat we 
moeten doen. Wat zijn we blij met deze bijeenkomst” is een veel 
gehoorde opmerking. 
Natuurlijk is er veel ruimte voor vragen. Wanneer mail ik in 
CC en wanneer in BCC? Heb ik voor elke foto die ik maak een 
handtekening nodig? Als ik gegevens voor langere tijd bewaar 
vanwege een jubileum, heb ik dan goedkeuring nodig? Onze 
bond beheert alle gegevens, hoe gaan wij daarmee om? Heb ik 
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TIP: 

 
Download onze gratis App of 

bezoek onze  Facebookpagina 
 

 

LAGE ZWALUWE 
Nieuwlandsedijk 12 b:  
Fraai gelegen, goed onderhouden appartement, met berging en eigen vaste parkeerplaats. Woonoppervlakte ca. 
 80 m2. O.a. grotendeels voorzien van een Frans eikenvloer,  moderne keuken en badkamer, ruime slaapkamer 
 (2 mogelijk), terras met prachtig uitzicht over de jachthaven en de landerijen. Mogelijkheid tot huren van ligplaats. 
Vraagprijs € 162.500,-- k.k. 

 

MADE 
Cyclaamstraat 79:  
Tussenwoning met een berging, diepe achtertuin en een achterom. Grond ca. 180 m2. Woonoppervlakte ca. 100 m2. 
Inhoud ca. 310 m3. De woning is geheel voorzien van kunststofkozijnen en dubbelglas. O.a. doorzon woonkamer, 
dichte keuken, 4 slaapkamers, doucheruimte en bergzolder. Ideale woning voor starters! 
Vraagprijs € 198.000,-- k.k. 

 

MADE 
Wethouder Broekenstraat 5:  
Goed onderhouden 2-o-1 kapwoning met een serre, garage en een berging. Grond 215 m2. Woonoppervlakte ca. 
144 m2. Inhoud ca. 574 m3. O.a. L-vormige woonkamer, keuken met inbouwapparatuur, 3 slaapkamers, nette ruime 
badkamer, vaste trap naar 2e verdieping (extra slaapkamer mogelijk) en een onderhoudsvriendelijke achtertuin. 
Vraagprijs € 279.000,-- k.k.  Nieuwe prijs 

 

OOSTERHOUT 
Erik Pinksterblomstraat 35:   
Zeer goed onderhouden moderne hoekwoning met berging en fraaie overkapping. Grond 181 m2. Woonoppervlakte 
ca. 142 m2. Inhoud ca. 478 m3. O.a. moderne keuken en sanitair, multifunctionele ruimte, ruime woonkamer met 
prachtig uitzicht over het Wilhelminakanaal, 3 slaapkamers en onderhoudsvriendelijke achtertuin. 
Vraagprijs € 319.000,-- k.k.  

 

MADE 
Larixstraat 1: NIEUW! 
Modern vormgegeven en goed onderhouden halfvrijstaande woning, met een inpandige garage, een berging en een 
ruime oprit. Grond 343 m2. Woonoppervlakte ca. 111 m2. Inhoud ca. 450 m3. O.a. sfeervolle woonkamer, moderne 
eetkeuken, modern sanitair en fraai aangelegde tuin. Extra slaapkamer en badkamer op begane grond mogelijk. 
Vraagprijs € 339.000,-- k.k. 

 

TERHEIJDEN 
Ravensnest 14: 
Mooi gelegen patiowoning met carport en berging. Grond 266 m2. Woonoppervlakte ca. 119 m2. Inhoud ca. 459 m3. 
O.a. L-vormige woonkamer, semi-open keuken, bijkeuken, slaapkamer en badkamer op begane grond. 
Eerste verdieping 1 slaapkamer. Privacy biedende achtertuin op het zuidwesten. 
Vraagprijs € 365.000,-- k.k. 

 

LAGE ZWALUWE 
Nieuwlandsedijk 31:  
Keurig onderhouden, vrijstaand geschakelde, monumentale villa met ruime garage/berging, een overkapping en een 
achterom. Grond 295 m2. Inhoud ca. 985 m3. Woonoppervlakte ca. 217 m2. Authentieke details behouden. 
O.a. woonkamer en-suite, grote kelder, eetkeuken, 2 hobby-/werkkamers, 3 slaapkamers en een ruime badkamer. 
Vraagprijs € 395.000,-- k.k.  Nieuwe prijs 

 

DRIMMELEN 
Herengracht 38: 
Compleet gerestaureerd halfvrijstaand woonhuis (Rijksmonument) en 2 eigen parkeerplaatsen op eigen terrein. 
Grond 665 m2. Woonoppervlakte ca. 220 m2. Inhoud ca. 565 m3. Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1846. O.a. ruime 
woonkamer (ca. 47 m2), luxe woonkeuken, 3 slaapkamers (meerdere mogelijk), moderne badkamer en diepe tuin. 
Vraagprijs € 569.000,-- k.k. 

 

WAGENBERG 
Brouwerijstraat 27: 
Prachtige, gerenoveerde, monumentale woning met veranda, grote garage, vrijstaande berging en overkapping. 
Grond 657 m2. Woonoppervlakte ca. 247 m2. Overige inpandige ruimte ca. 66 m2. Inhoud ca. 1169 m3. O.a. fraaie 
kamer ensuite, woonkeuken, bijkeuken, kelder, kantoorruimte, totaal 5 slaapkamers en moderne badkamer. 
Vraagprijs € 785.000.-- k.k. 

 

MADE 
Zuideindsestraat 23: 
Prachtige, stijlvolle, luxe villa met een ruime serre, overdekt zwembad, riante tuin op het zuiden, dubbele oprit en 
een berging met gastenverblijf. Grond 1008 m2. Woonoppervlakte ca. 400 m2. Inhoud ca. 1500 m3. O.a. grote living, 
2 keukens + buitenkeuken, 2 kelders, 2 badkamers en 6 slaapkamers. 
Vraagprijs € 785.000,-- k.k. 

 

WAGENBERG 
Hoevenseweg 7a:   
Op een prachtige locatie in het buitengebied gelegen, vrijstaande woning met Vlaamse schuur en wei. Grond  
3090 m2. Woonoppervlakte ca. 222 m2. Inhoud ca. 807 m3. Bouwjaar 2006. O.a. L-vormige woonkamer, ruime 
woonkeuken, 4 slaapkamers en 2 badkamers. Mogelijkheid voor b.v. mantelzorg of wonen en werken aan huis. 
Vraagprijs € 845.000,-- k.k.  Nieuwe prijs 

 

MADE 
Adelstraat 11: NIEUW! 
Unieke, karakteristieke villa met praktijkruimte, garage, berging, schuur en ruime privacy biedende achtertuin. 
Grond 1480 m2. Woonoppervlakte ca. 309 m2. Overige inpandige ruimte ca. 44 m2. Inhoud ca. 1309 m3.  
Vele authentieke details behouden. Het pand dient gerenoveerd en gemoderniseerd te worden. 
Vraagprijs € 850.000,-- k.k. 
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ject heeft er toe geleid dat er al veel situaties zijn opgelost die 
voor de gemeente en/of voor de omwonenden ongewenst wa-
ren. We willen bij voorkeur zo veel mogelijk verkopen en ge-
bruik zonder toestemming aanpakken. Tot nu toe heeft het al 
tot mooie resultaten geleid. Er ontstaan win-winsituaties voor 
zowel de gemeente als de omwonenden.”
Vervolg
Inwoners kunnen nog steeds een aanvraag indienen. De ge-
meente wil het project halverwege 2019 afsluiten. Er vindt dan 
na afloop een totale evaluatie plaats. Tot dat moment gelden de 
huidige grondprijzen per m2 van € 100,- of € 75,- (voor reeds 
verhuurde grond). 

GEMEENTENIEUWS

AKTUEEL
Stichting Taxus Taxi zamelt weer taxus in voor chemo-
therapieën 
De eerste knopjes steken alweer de kop op 
en dus beginnen ook weer de voorbereidin-
gen bij Stichting  Taxus Taxi voor de inzameling 
van dit jaar.  Vorig jaar zamelde de stichting voldoende snoeisel 
in voor de productie van maar liefst 2.200 chemotherapieën. Dit 
jaar is het doel om genoeg snoeisel in te zamelen voor 2.700 
chemotherapieën.
Normaal gesproken begint  Taxus  Taxi de inzameling in de eer-
ste helft van  juni.  Wanneer de stichting dit jaar exact zal starten 
met de taxusinzameling is nog niet bekend. Dit is namelijk afhan-
kelijk van de hoeveelheid werkzame stof die op dat moment in 
de plant aanwezig is. De stichting houdt het juiste moment om 
van start te gaan nauwlettend in de gaten.
Voor de meest actuele informatie en de start van het seizoen 
kijkt u op www.taxustaxi.nl. Ook vindt u hier tijdens het seizoen 
het aanmeldformulier om uw snoeisel gratis op te laten halen. 
Doet u ook mee?
Sjors Sportief & Sjors Creatief in de gemeente Drim-
melen: oproep aan sportieve en culturele organisaties 
om zich aan te melden
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019 biedt de ge-
meente Drimmelen alle basisschoolleerlingen een laagdrempeli-
ge kennismaking met sportverenigingen en culturele instellingen 

brachten in 2017 al voor meer dan drie ton in het laatje van de 
gemeente. 
Reststroken
De reststroken waar we het in dit geval over hebben zijn kleine 
stukjes gemeentegrond die geen of een lage functionele waarde 
hebben en direct aan huispercelen grenzen. Vaak zijn deze stuk-
jes grond ingericht als openbaar groen. Een deel van de reststro-
ken in onze gemeente werd al verhuurd of in gebruik genomen. 
Het project ‘Reststroken’ biedt kansen aan inwoners om perce-
len te vergroten en/of ongewenste situaties op te lossen. 

proces
In de eerste fase van het project zijn alle reststroken die al ver-
huurd of gebruikt werden in kaart gebracht. Daarnaast hebben 
we aanvragen voor het aankopen van reststroken ontvangen. In 
2017 is gestart met de behandeling van de aanvragen en de rest-
stroken die we verhuren. Het project loopt in 2018 door met de 
behandeling van zowel verhuurde als niet-verhuurde reststro-
ken. De gemeente neemt met alle huidige gebruikers persoonlijk 
contact op. Er wordt maatwerk geleverd en ongewenste situa-
ties worden opgelost. Soms ligt in de grond riolering, is de grond 
beeldbepalend of nog nodig voor toekomstige ontwikkelingen. 
De grond wordt dan niet verkocht. In die gevallen bekijken we 
dan wat er eventueel wél mogelijk is.
Resultaat
In 2017 zijn er uiteindelijk aan 42 adressen reststroken verkocht. 
Deze verkopen brachten in totaal € 328.750,- op. Wethouder 
Jan-Willem Stoop is erg tevreden over dit resultaat: “Het pro-
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binnen de gemeente. Dit sport- & 
cultuurstimuleringsproject genaamd  
‘Sjors Sportief & Sjors Creatief’ geeft 
alle kinderen de kans om zich te ori-
enteren op diverse takken van sport 
en cultuur. Alle verenigingen/aanbie-
ders krijgen de mogelijkheid om hun 
(naschoolse) activiteit te promoten 
in het kleurrijke Sjorsboekje, waarop 

kinderen zich vervolgens digitaal kunnen inschrijven. 
Sjors geeft kinderen de kans om zich te oriënteren op de diver-
se takken van sport & cultuur en stimuleert kinderen om actief 
deel te nemen. Hiervoor hebben wij u nodig:  uw activiteit is een 
belangrijke bijdrage voor het draagvlak dat de gemeente met dit 
project nodig heeft.
Uw activiteit wordt uiteindelijk geplaatst in een prachtig wer-
vend boekwerk. Dit Sjorsboekje wordt in september op alle 
basisscholen in de gemeente verspreid. Erg goede promotie dus 
voor uw vereniging/organisatie!
Meld uw kennismakingsactiviteit aan op www.sportstimulering.
nl, zodat we er samen een succes van kunnen maken!
Bent u geen vereniging, maar wilt u toch graag een activiteit 
voor deze doelgroep aanbieden? Dit kan natuurlijk, neem dan 
contact op met benjamin.vanwanrooij@surplus.nl
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Terheijden,  Vlasweel 28 (4844 TG) (W-2018-0246): Het bouwen 
van een overkapping.
Terheijden, t.h.v. Laakdijk 10 (4844 PG) (W-2018-0258): Het 
kappen van twee bomen (noodkap).
Wagenberg, Hofstad 1 (4845 EL) (W-2018-0253): Het plaatsen 
van een mantelzorgwoning.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Hoofdstraat 48 (4844 CG) (W-2018-0182): Het kap-
pen van een boom in de zijtuin.
Terheijden, Klaverbeemd 2 (4844 RJ) (W-2018-0172): Het kap-
pen van een boom in de achtertuin.
Wagenberg, Hoevenseweg 24 (4845 PD) (W-2018-0195): Het 
uitbreiden van een loods.
Wagenberg, Meulenpad 5 en 7 (W-2017-0536): Het oprichten 
van een woning met bedrijfsgebouw en het aanleggen van 2 in-/
uitritten.
Bestemmingsplan “Kerkstraat 15c, Wagenberg” 
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken, gelet op 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de ge-
meenteraad in zijn vergadering van 19 april 2018 het bestem-
mingsplan “Kerkstraat 15c, Wagenberg” heeft vastgesteld. Het 
plan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. 
Het vastgestelde plan ligt tot en met 5 juli 2018 op het ge-
meentehuis in Made voor iedereen ter inzage. Het plan is ook 
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer 
NL.IMRO.1719.3bp17kerkstraat15c-vg01.
Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest om een zienswijze ten aanzien van het ont-
werpplan kenbaar te maken kunnen beroep instellen. Het be-
roep kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019 EA te ‘s-Gravenhage.
Het besluit treedt in werking daags na de termijn van terinza-
gelegging. Binnen de termijn van terinzagelegging is het mogelijk 
een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een ver-
zoek om voorlopige voorziening schorst de inwerkingtreding 
van het besluit totdat op het verzoek is beslist.
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KERKEN

IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

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

Diensten door de week  en  in het  weekend
Zaterdag 2 juni 19.00 uur: Eucharistieviering - Sacraments-
dag - met extra collecte voor Diaconaal ondersteuningswerk 
van het bisdom Breda.  Voorgangers: pastoor J. Paes en past. wer-
ker H. Geppaart. Cantor H.  Vergouwen.
Maandag 4 juni 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger: Mevr. G.v.d. Korput.
Zaterdag 9 juni 19.00 uur: Eucharistieviering - Vaderdag. 
Voorgangers: pastoor J. Paes en Mevr. A. Schoenmakers. Koor: 
Dames- Heren- en Gummaruskoor.
Maandag 11 juni 10.30 uur: Woord- en Communieviering in  
Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger: Mevr. F. van Mook.
Aanmelding vormsel tot uiterlijk 1 juli.
Vormsel?
Je hebt je kind ooit laten dopen en hij/zij heeft deelgenomen 
aan de 1e H. Communie. Gaat je zoon of dochter eveneens het 
vormsel ontvangen? Wat is het vormsel ook al weer? Het vorm-
sel is één van de zeven sacramenten en het is verbonden met 
het sacrament van het doopsel. Het wordt toegediend door de 
bisschop of de vicaris. Hij zalft je zoon/dochter met H. Chris-
ma. Dat is pure olijfolie waaraan een heerlijk geurige balsem is 
toegevoegd. Het verwijst naar de Geest van God die in jou mag 
werken om uit te groeien tot een goed mens: iemand die in zijn 
of haar leven iets laat zien van de boodschap van Jezus Christus 
en zijn manier van omgang met mensen en met God. Om zo 
mee te bouwen aan een samenleving waarin vrede, goedheid en 
gerechtigheid zullen schitteren.
Na de zomervakantie start een nieuwe groep jongens en meis-
jes met de voorbereiding op de toediening van het vormsel op 
vrijdag 23 november 2018.  Via de scholen wordt een flyer over 
het vormsel verspreid. Maandag 11 juni is er in het parochie-
secretariaat, Kerkstraat 6 in Made, om 19.00 uur een voorlich-
tingsbijeenkomst voor kinderen, die zeker weten dat ze gaan 
deelnemen aan het vormselproject én hun ouders. De avond 
is eveneens bedoeld wanneer je nog twijfelt. Deze samenkomst 
is bestemd voor ouders en kinderen uit alle parochiekernen 
van de Vijf Heiligen Parochie.  We vertellen uitgebreid wat je 
van het project kunt verwachten, hoe we werken, wat we gaan 
bezoeken en welke soort opdrachten er zijn.
U kunt uw zoon/dochter tot uiterlijk 1 juli opgeven voor deel-
name aan de voorbereiding. U kunt dat op 11 juni doen, maar 

ook via de website van de Vijf Heiligen Parochie. Daar vindt u 
alle noodzakelijke informatie. Surft u daartoe naar 
www.naardekerk.nl.  Vervolgens klikt u op de tegel  ‘vormsel’.
Werkgroep vormsel  VHP Pastoraal team  VHP

KERKDIENSTEN  VAN DE pRoTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 3 juni,10.00 uur:  Gezamenlijke dienst met Lage 
Zwaluwe, ds. E. Fockens.  Viering Heilig  Avondmaal. Met mede-
werking van de cantorij onder leiding van Mariëtte Verkerk. Dia-
coniecollecte gezamenlijk project 2018:  Tools to Work. Locatie: 
het Witte Kerkje.
Zondag 10 juni 2018, 10.00 uur: Ds. M. van der Sar uit Breda. 
Diaconiecollecte: VluchtelingenWerk Drimmelen. Locatie: het 
Witte Kerkje.

RECoRD  AANTAL BEZoEKERS  VooR 
TIENDE EDITIE VAN DE NASSAUDAG

Nog nooit eerder werd de Nassaudag Breda 
zó goed bezocht. Om het tienjarig bestaan 
van de Stichting Breda Nassaustad extra 
luister bij te zetten werd de Nassaudag ge-
vierd op een manier die de Nassaus zelf zou 
hebben aangestaan: met een groots ridder-
toernooi op het Kasteel van Breda en een 

feestelijke sfeer op alle locaties. Dat dat aansloeg bij het grote 
publiek werd duidelijk door een recordaantal van bijna 11.000 
bezoekers op het Kasteel van Breda.  
Onder grote belangstelling opende Willem van de Vis, voorzitter 
van Stichting Breda Nassaustad, om 12.00 uur in de Grote Kerk 
de Nassaudag. Tientallen historische figuren verzamelden zich 
en vertrokken in een lange stoet richting het Kasteel van Breda. 
In de Grote Kerk brachten Middeleeuwse gilden, ambachten en 
vermaak de Late Middeleeuwen opnieuw tot leven. Op de Mid-
deleeuwse jaarmarkt kon men kennis maken met steenhouwers, 
touwslagers, goudsmeden, timmerlieden, bakkers en veel meer. 
Op het Begijnhof was aandacht voor de eeuwenoude kruiden-
tuin, vroeger door de Bredase begijnengemeenschap dagelijks 
gebruikt om te koken en om mensen te ondersteunen bij ziektes 
en ongemakken. Hier kon men zijn eigen geneeskrachtige krui-
denzalf maken en proeven van kruidenthee.  Aan de schminktafel 
lieten kinderen zich van hun mooiste kant zien. 
Op het Kasteel van Breda was niet eerder zo’n vol programma 
te beleven. Het groots opgezette riddertoernooi, georganiseerd 
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door House of  Wax Entertainment, was het hoogtepunt van 
een dag vol historie en vermaak. Op de Parade waren behen-
digheidsspelen, zwaardgevechten en een machtig steekspel. Ook 
kon men zien hoe ridders leefden en hoe zij hun eeuwenou-
de ambachten uitvoerden. Wie geïnteresseerd was in hoe men 
vroeger jaagde, kon genieten van de vogelshow of kon leren 
boogschieten.  
Op  Tweede Pinksterdag is het ook altijd de Dag van het Kasteel, 
een unieke kans om een bezoek te brengen aan Bouvigne. Ex-
cursieleiders gaven hier deskundige informatie over de Franse, 
Duitse en Engelse tuin en de historie en bewoners van Bouvigne. 
Bouvigne telde ongeveer 1500 bezoekers.  
Stichting Nassaustad Breda zet zich in om de Nassaugeschiede-
nis van Breda onder de aandacht te brengen. Breda is een van 
de twee steden die de titel Nassaustad mag voeren (naast Leeu-
warden) en is de grootste Nassaustad die er ooit is geweest. De 
Nassaus hebben de aanzet gegeven voor de welvaart van Breda 
en hebben ervoor gezorgd dat Breda zich heeft ontwikkeld tot 
een grote en belangrijke stad.

VRAGEN oVER  AUTISME?
Kom naar het Autisme Informatie Centrum 

Het Autisme Informatie Centrum 
Breda (AIC Breda) biedt een scala 
aan mogelijkheden voor iedereen 
die meer over autisme wil weten. 

Regionaal informatie- en adviescentrum: Het AIC Breda, 
onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), 
is een regionaal informatie- en adviescentrum over autisme. Heb 
je zelf autisme? Of iemand in je naaste omgeving (kind, broer/
zus, partner, kleinkind, collega)? Het AIC Breda weet als geen 
ander hoe dat is. Ongetwijfeld komen er allerlei vragen en onze-
kerheden op je pad waar je graag over wil praten of antwoord 
op wil, zoals:  ‘Wat is autisme precies?”, “Ik vermoed dat mijn 
partner autisme heeft, wat kan ik doen?”, “Wanneer gaat mijn 
kind praten?”, “Wat kan ik verwachten met betrekking tot wo-
nen en werk?”, “Mijn kind wil graag op een sportclub, welke mo-
gelijkheden zijn er?” Het is fijn om deze zorgen te kunnen delen 
met een deskundige en/of met lotgenoten. Dat kan tijdens de 
inloopmomenten.
Inloopochtenden en -avonden: Elke vrijdagochtend van 
9.30 uur tot 11.30 uur staat, onder het genot van een kop 
koffie of thee, een enthousiast team van vrijwilligers klaar die 
allen ervaringsdeskundig zijn op het gebied van autisme. Som-
migen hebben zelf autisme.  Anderen zijn ouders of partner van 
iemand met autisme.  Ze bieden een luisterend oor, delen er-
varingen, geven advies of zoeken samen met je naar informatie 
in de uitgebreide mediatheek. Er zijn volop boeken, folders en 
dvd’s aanwezig. 
Kun je overdag niet komen? Geen probleem. Het AIC Breda is 
ook één keer per maand ’s avonds geopend. Op de site staan 
de actuele openingstijden. Tijdens deze ochtenden/avonden kun 
je op elk moment binnen lopen. Je kunt dan aansluiten bij de 
aanwezige bezoekers, maar natuurlijk ook kiezen voor een indi-
vidueel gesprek met een ervaringsdeskundige.
Thema-ochtenden: Een keer per maand is er een leuke en 
boeiende themabijeenkomst. De ene keer is het een gezellige 
boswandeling of een film, de andere keer een groepsgesprek. 
Vragen: Heb je vragen? Weet je niet hoe je ergens mee om 
moet gaan? Heb je behoefte om je hart te luchten? Schroom 
niet en kom langs bij het AIC Breda. Je bent van harte welkom!
AIC Breda, Heerbaan 100 te Breda (in het gebouw van MEE 
West-Brabant) Email: aic-breda@nva-nb.nl; site: www.nva-nb.nl

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

Wil jij ook iets schrijven voor ons 
1000e nummer?

Stuur het naar liesbeth@rondomdetoren.nl



Gezondheid

Alarmnummers - Politiezaken

Gemeente informatie

Overige

Colofon

Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 43 50 00
Tandarts   0162 - 42 40 24
Pastorale zorg  06 - 51 49 00 11
Bloedafname Terheijden  Hoofdstr. 2, ma. - vr.  8.30 - 10.00 u
Bloedafname Wagenberg Dorpsstr. 58a, ma. en do. 9.00 - 10.00 u
Apotheek Terheijden 076 - 593 43 00
Service Apotheek Wagenberg Dorpsstraat 58a, na contact apotheek     
                                           Made, ma. - vr.  8.15 - 10.00 uur
Thebe Thuiszorg  088 - 117 32 16
   www.thebe.nl info@thebe.nl
Thebe Thuiszorgwinkel Uitleen Markstraat 4  Terheijden
   ma. - vr.  09.00-12.00 uur
MediPoint Thuiszorg 088 - 10 20 100,  www.medipoint.nl
Hulpmiddelen Uitleenpunt Geriafit  0162 - 68 02 34
Zorg en Welzijn Kruisgebouwwww.kruisgebouw.nl
Surplus Welzijn  Raadhuisstraat 2c  Terheijden
        www.surpluswelzijn.nl 
     Maatsch.  Werk   076 502 77 88
    Spreekuur dinsdag van 9.00-10.00 uur
     Sociaal Raadslieden Werk 076 502 77 88 
   Spreekuur di. en do. van 9.30-12.00 u 
   sociaalraadslieden@surpluswelzijn.nl
     Schuldhulpverlening          076 502 77 88
Juridisch spreekuur  Raadhuisstraat 2c  Terheijden
   1e en 3de maandag 17.00 - 18.00 uur 
SWO    0162 - 45 18 94
   www.swodrimmelen.nl 
   secretariaat@swodrimmelen.nl 

Alarmnummer Algemeen 112
Politie Zeeland en West-  0900 - 88 44
Brabant Team  www.politie.nl
Wijkagent  Laurens Brooimans & Dayenne Sjardijn
Terheijden Wagenberg 0900 - 88 44 

Gemeentehuis   Park 1 - Made  T 14 01 62
    www.drimmelen.nl
WMO-loket    ma. - vr.  9.00 - 12.30 uur  
    gemeente@drimmelen.nl
Millieustraat Terheijden  076 - 593 47 95
Openingstijden   ma. -  vr.  13.00 - 16.00 uur
    za.  10.00 - 15.00 uur
Ophalen afval Terheijden        Groen: elke woensdag/Grijs: 20-06-2018
                     Wagenberg        Groen: elke vrijdag/Grijs: 22-06-2018
Ophalen oud papier  09-06-2018
Ophalen plastic afval Terheijden: 13-06-2018     
     Wagenberg: 15-06-2018

Bibliotheek Terheijden:   di./wo. 15.00 - 17.30 uur
    vr. 15.00 - 19.30 uur   
Stichting Volksbelang:  0162 - 67 98 00

Website:   www.rondomdetoren.nl 
Facebook:  www.facebook.com/rondomdetoren
Twitter:   www.twitter.com/rondomdetoren 
Inleveren kopij:   info@rondomdetoren.nl
   uiterlijk 06-06-18 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 - 53 89 20 35
   uiterlijk 06-06-18 (voor 17.00 uur)
Secretariaat:           Postadres: Hoevenseweg 18 - 4845 PD Wagenberg 
                Tel. contact: 076 - 593 21 37
Bezorgklachten:  kwaliteit.zuidwest@axender.nl
       liesbeth@rondomdetoren.nl
 Extra exemplaren:        Terheijden:  Bibliotheek - ‘Toptiekske - 
                                                    Jürgen en Carolien van Dongen
       Wagenberg: Bakkerij Léon van Dongen,  
                         Slager Hermans
Drukkerij:  Gianotten Printed Media  Tilburg


