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TERUGBLIK

KLOVENIERSGILDE SINT-ANTONIUS 
ABT  WEER NEDERLANDS KAMPIOEN 
WIPVOGELSCHIETEN  VRIJEHAND

Na veel voorbereiding door verschillende com-
missies en vrijwilligers is het dan eindelijk 27 mei 
2018. De dag waarop Iwan Daas, Julian van Geel, 
Cor Rombouts en Robert van Oosterhout hun titel 
Nederlands Kampioen Wipvogelschieten Vrijehand 
gaan verdedigen.

Omdat zij in 2017 deze titel in Lierop wisten te behalen, mocht 
het gilde dit jaar het kampioenschap in Terheijden organiseren 
op het terrein van het gilde en het naast gelegen Willem Tell.
Er meldden zich 25 korpsen aan, een enkele vereniging kwam 
met meerdere korpsen en of individuele schutters. Inschrijven 
kon tot 13.00 uur waarna een loting plaats vond voor de schiet-
volgorde.
Onze kampioenen waren als 17de korps aan de beurt om de be-
nodigde 12 punten te halen, zij waren dan ook de eerste groep 
bij wie dit lukte en de vreugde was groot.
Ook bij het laatste korps Sint-Joris uit Udenhout lukte het om 
12 rake schoten te behalen.
De geschiedenis van vorig jaar herhaalde zich: Terheijden en 
Udenhout stonden wederom tegenover elkaar om te kampen 
voor die ene belangrijke plaats. 

De spanning liep hoog op en eenieder concentreerde zich op 
zijn eigen wijze bij Willen Tell op het buitenterrein waar de 
hoogrijker stond met vijf schietbakken. Iwan, Julian, Cor en Ro-
bert namen plaats onder de schutsboom, het was muisstil op 
het terrein.  Totdat ze vol schoten (de 12 punten behaalden).
De stilte kwam terug, Udenhout stond klaar om te gaan kampen, 
bij het derde schot miste Udenhout.

Daardoor werd kloveniersgil-
de Sint-Antonius Abt voor de 
tweede maal op rij Nederlands 
Kampioen, dit is zeer bijzonder. 
Naar ons weten is dit eenmaal 
eerder voorgekomen in de ge-
schiedenis van het wipvogel-
schieten vrije hand.
Iedereen zal begrijpen dat er 
van stilte geen sprake meer 
was, een luid gejuich klonk, de 
ontlading van de spanning aan de kant van Terheijden, al gauw 
hoorde men alle gildeliederen van vreugde en geluk.
Wat is er mooier dan deze titel in de wacht te slepen in je eigen 
dorp, in aanwezigheid van de burgemeester en andere afgevaar-
digden van het gemeentebestuur.
Burgemeester De Kok reikte de kampioensbeker uit, de federa-
tie de medailles en na de bos bloemen van het gilde klonk het 
welverdiende Wilhelmus voor onze kersverse kampioenen.
Maar er waren meer 
disciplines: bij ieder 
onderdeel waren tien 
bekers te winnen. 
Hieronder volgen de 
disciplines en de eerste 
drie winnaars.
Uitslagen NK Viertallen (korps)
Kampioen: Iwan Daas, Julian van Geel, Cor Rombouts en Ro-
bert van Oosterhout, Sint-Antonius Abt  Terheijden.
Persoonlijk Kampioen: Marco de Pinth, Sint-Joris Nieuwkuijk.
Reserve Kampioen: Iwan Daas, Sint- Antonius Abt Terheijden.
Federatie Koning: Iwan Daas, Sint-Antonius Abt Terheijden.
Korpsen:
1ste    Sint-Antonius Abt,  Terheijden
2de   Sint-Joris, Nieuwkuijk
3de   Sint Hubertus, Bavel
10de  Sint-Antonius Abt,  Terheijden
Personeel vrije hand (persoonlijke titel):
1ste   Corrie Schoenmakers, Sint Hubertus, Bavel.
2de   Marco de Pinth, Sint-Joris, Nieuwkuijk.
3de   Richard Jansen, Sint Hubertus, Bavel.
7de     Rick van Groesen, Sint-Antonius Abt,  Terheijden.
10de Iwan Daas, Sint-Antonius Abt,  Terheijden.
Personeel opgelegd (per-
soonlijke titel):
1ste  M. v. d. Plas, Sint-Joris, Nieuw-
kuijk.
2de  André Ketels, Sint Joris, 
Nieuwkuijk.
3de  Imelda Wirken, Sint-Joris, 
Dorst.
Alle prijswinnaars/winnaressen 
van harte gefeliciteerd en we ho-
pen jullie volgend jaar weer te 
mogen begroeten.
Al met al kijken we terug op een 
zeer geslaagde dag waar heel even 
een regenbuitje voor wat verkoe-
ling zorgde voor alle aanwezigen op deze mooie en warme dag.
Graag willen wij alle sponsors hartelijk dankzeggen.
Mede door u hebben wij dit Kampioenschap mogelijk kunnen 
maken.
Namens het Kloveniersgilde St Antonius Abt te Terheijden
P van Oosterhout, Deken-schrijver
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OP DE E-BIKE  VAN PORTUGAL NAAR 
NEDERLAND  VOOR HET GOEDE DOEL

Marcel Warbroek uit Terheijden fietste van Portugal naar Ne-
derland om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Op 
zondag 27 mei arriveerde hij in Nederland. Hij heeft ruim 
€ 3000,- ingezameld voor het goede doel.
Op vrijdag 20 april 2018 begon Marcel aan zijn fietstocht. Hij 
vertrekt op zijn e-bike vanuit de plaatst Serra do Bouro, gele-
gen in Portugal. Door weer en wind fietst hij naar Nederland, 
via Spanje, Frankrijk en België. Zijn vriendin, Martina Abels, reist 
mee met een camper. 

Martina: “Ondanks dat Google Maps in Spanje fietsroutes kent, 
wordt Marcel toch regelmatig nog geconfronteerd met zandpa-
den. Ook moet hij regelmatig enorme modderpoelen en plassen 
overwinnen die op de paden liggen, wat vaak in natte voeten 
resulteert. Het is verbazingwekkend hoe goed de e-bike deze 
tochten doorstaat. De prachtige natuur waar hij doorheen fietst 
maakt de slechte wegen meer dan goed! Behalve nieuwsgierige 
koeien komt hij hele stukken geen mens tegen.”
Na 39 dagen en ruim 2500 gefietste kilometers arriveert Mar-
cel weer in Nederland. Martina organiseerde in hun woonplaats 
Terheijden een warm onthaal met vrienden, familie en kennis-
sen. Ook de Nunspeetse e-bike fabrikant was aanwezig en over-
handigde Marcel bij binnenkomst een cheque t.w.v. € 500,-. Het 
eindresultaat: ruim € 3000,- voor het goede doel KWF Kanker-
bestrijding.  Verdere donaties zijn natuurlijk hartelijk welkom op 
https://acties.kwf.nl/cyclingnorthforcancerresearch.
Marcel: “Vorig jaar werd bij Martina borstkanker geconstateerd. 
Er volgde een periode van ziekte, maar op dit moment gaat het 
goed met haar. Geduren-
de het ziektetraject werd 
er enorm goed voor haar 
gezorgd. Daarom wilde ik 
graag iets terug doen, als 
eerbetoon aan de ver-
zorgers. Ik plande mijn 
fietstocht met als doel € 
1000,- in te zamelen. De 
donaties die tijdens de 
tocht binnenkwamen ga-
ven veel motivatie. Het 
financiële doel is met € 
3000,- aan donaties ruim-
schoots bereikt. Ik ben 
dan ook ontzettend blij 
en trots op het eindresul-
taat!”. 

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

info@harmonieterheijden.nl
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EN  TOEN GEBEURDE...

VRIJWILLIGERSDAG

“Even lekker weg, even een ander praatje.” Een dame in een 
rolstoel geniet zichtbaar van een uitje, het praatje met een van 
de Rabovrijwilligers en de zon op haar gezicht. 
Dit is de ervaring van een van de bewoners van de Antonius Abt 
in Terheijden. Met een club van 50 personen maakten ze een 
wandeling naar boerderij De Laak. De organisatie van zo’n uitje 
is bijna niet haalbaar voor de vrijwilligers van de Antonius Abt 
zelf. Krijg maar eens een club mensen bij elkaar op één dag, om 
over de financiële middelen maar te zwijgen. Daarom waren ze 
zeer verheugd dat de medewerkers van Rabobank Amerstreek 
de Antonius Abt benaderde voor een uitje. 

Wolken op de muur,  wroeten in de aarde en jeu de boules 
Ook op andere plaatsen werden op 2 juni door in totaal 50 Ra-
bomedewerkers en ledenraadsleden de handen uit de mouwen 
gestoken. Zo werd er bij Scouting Made een klimhut gebouwd 
en de recreatieruimte van de Bevers opgeknapt, inclusief mooie 
muurschildering. Bij Volkstuinvereniging ’t Klooster in Raams-
donk werd er een educatietuin aangelegd en voor de  bewoners 
van Park Zuiderhout was er een jeu de boules middag georgani-
seerd bij Le Cochonnet in Oosterhout. 
Waarom een vrijwilligersdag?

Maar waarom doet Rabobank Amerstreek dit eigenlijk? “Wij 
vinden het belangrijk om ook op een andere manier iets voor 
onze klanten te kunnen betekenen. Daarnaast willen we onze 
medewerkers laten kennismaken met vrijwilligerswerk. We ho-
pen dat we hiermee voor hen de drempel verlagen om structu-
reel vrijwilligerswerk te gaan doen. Want dat is heel hard nodig 
in Nederland.  En als laatste draagt het ook bij aan de teambuil-
ding.”
 
SENIORENPLUSTOERNOOI 
in  Terheijden

Het allermooiste weer, de min-
ste wind, de beste temperatuur, 
het mooiste tennispark, de lek-
kerste koffie, lunch, drankjes en 

hapjes: Alle hier genoemde voorwaarden waren aanwezig op 

maandag 4 juni op het tennispark van TTV Ruitersvaart, waar 
voor het eerst het Seniorenplustoernooi werd georganiseerd.

Zo’n 30 fitte senioren (want dat moest je wel zijn!) hadden zich 
gemeld voor een lekker potje tennis en een gezellige dag. De 
organisatie had zich erg uitgesloofd om de dag op rolletjes te 
laten lopen. Er werd gehusseld, zodat er steeds verrassend sa-
mengestelde teams met en tegen elkaar speelden.
Dank zij het prachtige weer was het ook voor de toeschouwers 
buitengewoon aangenaam om de wedstrijden te volgen.

Uit de poules werden 2 dames en 2 heren als prijswinnaars in 
het zonnetje gezet.
Een zeer geslaagd toernooi, zeker volgend jaar voor herhaling 
vatbaar.  Jeanette, Els en Joost, bedankt voor jullie organisatie!

DE COMMISSARIS DER KONINGIN OP 
BEZOEK (1)

Tussen 1896 en 1925 was Mr.  A.E.J. baron van Voorst tot Voorst 
Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Een van zijn 
taken was het regelmatig bezoeken van alle gemeenten in de 
provincie. Van die werkbezoeken hield hij nauwkeurig handge-
schreven verslagen bij. Ook de gemeente Terheijden heeft hij 
bezocht. Dit hoog bezoek werd op vrijdag 28 mei 1896 in de 
‘Provinciale Noordbrabantsche en ‘s Hertogenbossche courant’ 
bekendgemaakt. 
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VAN  ALLES  WAT

De commissaris schreef hierover het volgende:
“Den 30e mei 1896 bezocht ik de gemeente Terheijden. Ik reed 
van Breda per rijtuig naar deze gemeente en kwam daar te om-
streeks negen uur aan. De hele gemeente had gevlagd.  Voor 
het raadhuis stond de harmonie met haren beschermheer, 
de notaris Wolters. Op het rijk met groen versierde raadhuis 
vond ik B&W met wie ik mij onderhield tot het uur dat mijne 
audiëntie moest beginnen. 
Op de audiëntie verscheen de Katholieke en Hervormde gees-
telijkheid en notaris Wolters, alleen om hunne opwachting te 
maken.
Na de audiëntie bezochten we de Katholieke kerk, eene 
mooie gothieke kerk uit de vijftiende eeuw. Na geruimen tijd 
in handen van protestanten te zijn geweest en gedeeltelijk door 
hen te zijn verknoeid geworden, zijn de katholieken weer in het 
bezit getreden en hebben de kerk gerestaureerd en zeer in orde 
gebracht. 
Daarna ging ik naar de openbare school waar ik een les in 
natuurkunde bijwoonde;  het hoofd, sinds één jaar aan de school 
verbonden, had blijkbaar het oor zijner geheele klasse. Terwijl 
ik door de andere klassen liep, en mij in de laagste klasse een 
oogenblik ophield, had het hoofd de kinderen uit de andere klas-
sen in den gang opgesteld en liet hij mij een Wilhelmus toezin-
gen. 
De burgemeester deed veel moeite om mij bij zich aan huis te 
krijgen, om mij eene collectie porcelein te laten zien; tevergeefs. 
Ik verliet om elf uur Terheijden en reed over Zevenbergschen 
Hoek en Lage Zwaluwe naar Hooge Zwaluwe.
Toen ik des avonds van Made over Wagenberg en Terheijden 
naar Breda terugreed, vond ik in Wagenberg de harmonie van 
Wagenberg opgesteld, om mij nog eene serenade te brengen.
Ik onderhield mij een ogenblik met den wethouder Biestraten 
(die te Wagenberg woont, en wiens werk het was, dat ik daar 
de harmonie nog vond) en de pastoor, den Heer Roels, en reed 
toen naar Breda. Onderweg vond ik de heele bevolking voor de 
huizen of op straat om mij nog eens te begroeten”. 
Johan van der Made

ARTIEST  VAN DE MAAND JUNI 
bij Omroep Drimmelen radio

In juni is Rock ’n Roll zangeres Wendy Woop de artiest van de 
maand bij Omroep Drimmelen.

1986, deze jonge dame is veel te laat geboren…. want ze brengt 
graag muziek uit de jaren 50 ten gehore. Van een slow fox naar 
een fast swing, Rock ‘n Roll is echt haar ding! Van Chuck Berry 
naar Lesley Gore, maar ook haar eigen werk, Wendy Woop is 
haar eigen merk! Geheel gekleed met pettycoat, raakt ze elke 

noot!
Meer informatie over Wendy 
Woop kunt u vinden via de websi-
te www.wendywoop.nl

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drim-
melen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijn-
werpers 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 Susan Kruit-
hof,  specialist huisartsgeneeskunde, u over het bevolkingson-
derzoek baarmoederhalskanker.
Afdelingskampioenschappen Flying Devils

Op 27 mei vonden de afdelingskampioenschappen plaats van 
de Flying Devils. Het was een drukte van belang in het Madese 
sportpark De Schietberg. Indrukwekkend was het ook. Flitsend 
starten en dan met een razende vaart over de baan. Je moet het 
maar durven………..  Het plezier spatte ervan af.
Gemeente Actueel
Iedere maand komt een gast van het college van burgemeester 
en wethouders naar onze studio om een toelichting te geven 
op onderwerpen die van belang zijn voor onze gemeente. Ook 
schuift de communicatieadviseur van de gemeente,  Anneke van 
Omme, aan om ons te informeren over actuele zaken die in 
onze gemeente spelen.
Muziek in de regio - Opera per Tutti
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In onze serie ‘Muziek in de regio’ ziet u het tweede deel van het 
optreden van ‘Opera per Tutti’ in ‘Onze Kerk’ in Hooge Zwa-
luwe. Het optreden vond plaats in het kader van een speciale 
Hooge Wijn ter ere van moederdag.  Het werd een feestje. Na 
deze aflevering volgt nog een deel.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een en-
thousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv 
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luis-
teren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken.  
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren, 
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets 
voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij 
leren het u graag. Onze contactgegevens vindt u op de website 
www.omroepdrimmelen.nl
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 digitaal of 
analoog op kanaal 45/663.25 MHz. Uitzending gemist of kunt u 
ons thuis niet ontvangen? Bezoek ons YouTube kanaal. De ra-
diozender is 24 uur per dag te beluisteren via de kabel op 92.9 
FM, het digitale Ziggo radiokanaal 917, in de ether op 106.9 FM 
en natuurlijk ook online via de livestream. Volg ons ook op de 
website www.omroepdrimmelen.nl en op Facebook.

SPRAAKVERMAAK EN ‘SPEK DE KAS’ VAN 
JUMBO  TERHEIJDEN

Spraakvermaak deed ook dit jaar weer 
mee aan de ‘Spek de Kas van je Club’-ac-
tie van Jumbo Terheijden. Jumbo-klanten 
schonken in de actieperiode waardepun-
ten aan de deelnemende verenigingen of 
stichtingen en voor Spraakvermaak lever-
den de waardepunten een bedrag van 
€ 66,46 op. Mirjam Schrauwen en Jack 
Reimus namen namens Spraakvermaak de 

cheque in ontvangst. Met 
deze bijdrage kunnen we de 
entreeprijs van zondagmid-
dagcafé Spraakvermaak laag 
houden. Volgend seizoen 
verhogen we de entreeprijs 
dan ook niet, d.w.z. voor € 
17,50 kunt u een seizoen-
kaart 2018/2019 aanschaf-
fen en ook de prijs van een 
los kaartje blijft gelijk: € 
3,50. Rechts bovenaan op 
de startpagina van www.spraakvermaak.nl kunt u nieuwe sei-
zoenkaarten bestellen. 
Het Spraakvermaakteam dankt Jumbo Terheijden en uiteraard 
ook alle klanten die de waardepunten aan ons schonken. Op 14 
oktober starten we met het 12e seizoen.
 
TENNISKAS  VAN  TENNISVERENIGING 
GESPEKT 

De leuke ‘Spek-de-Kas’ actie 
van de 
Jumbo in 
Terheijden 

is afgelopen. Klanten konden een club, ver-
eniging, organisatie etc. sponsoren door 
een bedrag te storten op die betreffende 
club.
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Het heeft de tennisver-
eniging een bedrag van 
€ 153,10 opgeleverd 
en daar zijn we heel blij 
mee. De cheque werd 
in de winkel symbolisch 
overhandigd aan twee 
leden van TTV Ruiters-
vaart. Jumbo bedankt 
en natuurlijk iedereen 
die heeft bijgedragen 
aan het bereiken van dit bedrag ook van harte bedankt!

VROUWEN  VAN NU  TERHEIJDEN

Vrouwen van Nu  Terheijden bedankt de inwoners van Ter-
heijden en Wagenberg en bedankt de Rabobank  (€ 207,48) en 
de Jumbo (€ 132,91) voor de geschonken bedragen voor de 
vereniging.
Vrouwen van Nu, 
iets voor u?
Een vrouwenvereniging 
waarbij vrouwen el-
kaar ontmoeten door 
informatieve avonden, 
cursussen, excursies, 
en workshops. We zijn 
een actieve en sportie-
ve vereniging, met een 
veelzijdig jaarprogram-
ma. Wat voor gevoelens 
of talenten u ook heeft, 
u kunt altijd op enige manier aansluiten bij één van onze vele 
activiteiten.
Lijkt het u wat en wilt u lid worden, kijk verder op onze site 
www.vrouwenvannu.nl  of neemt contact op met het secretari-
aat Petra Krijnen, tel: 076 5932684

MARC  VAN KESSEL MAAKT REPORTAGE 
OVER DE KALUNGA’S

Onlangs heeft Marc van Kessel, in opdracht van Columbus Ma-
gazine, een reportage gemaakt over de Kalunga’s in Centraal 
Brazilië. “Ja, dat was een mooi avontuur”, aldus Marc. “De Kal-
unga’s zijn afstammelingen van Afrikaanse slaven die in het begin 
van de 19e eeuw gevlucht zijn van de suikerrietplantages en zich 
toen  in een onbewoond en moeilijk toegankelijk gebied in cen-
traal Brazilië jarenlang hebben schuilgehouden. Pas in 1965, dus 
maar zo’n 50 jaar geleden, zijn ze ‘ontdekt’ en vond het eerste 
contact met de, voor hen, nieuwe wereld plaats. Ze wisten niet 
dat de slavernij toen al 100 jaar was afgeschaft.
De reis die ik samen met een journaliste maakte, zij schreef 
en ik fotografeerde, begon in Brasilia, de hoofdstad van Brazi-
lië. Sowieso ook een bijzondere plek om te bezoeken. De stad, 

die ongeveer in het 
geografische mid-
den van Brazilië ligt, 
is 60 jaar geleden 
uit het niets uit de 
grond gestampt. 
Het stadsplan en 
de overheidsgebou-
wen zijn allemaal 
ontworpen door de 
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wereldberoemde architect Oscar Niemeyer en je waant je wer-
kelijk in een groot openluchtmuseum van moderne kunst.

Daarna zijn we met een huurauto het binnenland ingetrokken. 
Het gebied van de Kalunga’s, dat qua oppervlakte zo groot is 
als de provincie Limburg, ligt zo’n 350 km ten noordoosten van 

de hoofdstad. De eerste 300 km zijn 
geasfalteerd, de laatste 50 km niet. 
Alhoewel ook hier de 21e eeuw in-
middels zijn intrede heeft gedaan (de 
meeste huisjes hebben schotelanten-
nes), leeft men er over het algemeen 
heel sober en eenvoudig. Het eten is 
er voortreffelijk, maar kent weinig va-
riatie: kip, vis, rijst en bonen. 
Uiteraard kan ik inhoudelijk niet te 
veel uitweiden over de reportage 
(die verschijnt op 1 oktober in editie 

76 van Columbus Magazine), maar voor wie geïnteresseerd is 
in het reizen buiten de gebaande paden zal het een interessant 
artikel zijn.”
Voor meer foto’s:  www.marcvankessel.com
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OPROEPEN

SPORT

HELP JE MEE?

Neem contact op met het VIP (Vrijwilligers InformatiePunt), te-
lefoon 0162 451894, email vip@swodrimmelen.nl. 
We zijn op zoek naar:
Intaker  AUTOMAATJE
Ben je goed met mensen? Bij AUTOMAATJE doe je als intaker 
alle kennismakingsgesprekken met zowel de chauffeurs als de 
mensen die gebruik willen maken van dit project, zodat hierna 
het matchen voor de gevraagde ritten zo goed mogelijk en op 
maat gedaan kan worden. 
Bestuurslid  Vrijwilligers Academie Drimmelen
Het bestuur van VAD doet er alles aan om vrijwilligers en or-
ganisaties die werken met vrijwilligers, cursussen en workshops 
aan te bieden om zo het vrijwilligerswerk beter en leuker te 
maken. Het bestuur zoekt iemand die het VAD een warm hart 
toedraagt en het interessant en een leuke uitdaging vindt om 
van het VAD een nog beter en mooier project te maken. Heb je 
ideeën, wil je meedenken en een rol spelen die bij je past? 
Vrijwilliger Wilgenband
De Wilgenband is een band voor en van mensen met een ver-
standelijke beperking. Zij maken al jarenlang gezellig met elkaar 
muziek. Als vrijwilliger begeleid je hen bij de instrumenten en 
help je mee om het gezellig te 
maken.  
Voorlichter
Vind je het leuk om voor een 
groep te staan en informatie te 
geven? Dat kan bij Wonen met 
Gemak. Aan de hand van een 
bestaande presentatie vertel je 
over aanpassingen in huis zodat mensen langer thuis kunnen blij-
ven wonen, ook als het niet meer zo gemakkelijk gaat.

INTERESSANTE CURSUSSEN IN JUNI
In de maand juni staan er nog 
twee hele interessante cursus-
sen op het programma. Ook 
zijn we al volop bezig met het 
organiseren van leuke, nieuwe 
cursussen in het najaar. 

Binnenkort staan ze op de website.
De VAD organiseert gratis cursussen en workshops voor alle 
(toekomstige) vrijwilligers. Heb je interesse? Dan kun je je aan-
melden via de website www.vadrimmelen.nl  Leren is leuk!
De kunst van het vragen stellen: 21 juni door MEE West 
Brabant
Heb je ook wel eens het gevoel dat je tijdens een gesprek vast-
loopt en je afvraagt welke vraag je nu het beste kunt stellen?  
Dat je wilt weten wat iemand bedoelt met een opmerking? Of 
dat je na afloop van een gesprek nog niet helder hebt wat je 
eigenlijk wilde weten? Wellicht is deze cursus dan iets voor jou. 
Je leert onder meer welke typen vraagstellingen er zijn en wan-
neer je die kunt gebruiken. We bespreken hoe je een gesprek in 
een bepaalde richting kunt sturen. Maar ook hoe je de persoon 
met wie je in gesprek bent zelf kunt laten nadenken over zijn 
vraag of probleem zodat hij zijn eigen oplossingen kan ontdek-
ken. 
Herkennen en optimaal weten om te gaan met een 

(licht) verstandelijke beperking: 21 juni en 20 septem-
ber door MEE West Brabant
Hoe herken je een (licht) verstandelijke beperking? Wat zijn de 
gevolgen van het niet herkennen of overschatten van deze be-
perking? Hoe kun je zo goed mogelijk omgaan en communice-
ren met iemand die een (licht) verstandelijke beperking heeft? 
Tijdens deze cursus wordt antwoord gegeven op deze vragen. 
Natuurlijk komen ook andere onderwerpen aan bod, krijg je 
praktische tips en is er veel ruimte om ervaringen te delen. De 
cursus is zeer interessant voor iedereen die in zijn werk of om-
geving te maken heeft met iemand met een (licht) verstandelijke 
beperking. 

BEKERKAMPIOEN(TJES) 

Wat een dag! Omi Margriet om 9 uur naar Wagenberg, beker-
finale  VCW mini’s met Juul; opi Frans om 9 uur naar Terheijden 
voor bekerfinale VCW jo9 met Mees, en tot slot but not least 
om 14.00 uur naar Tilburg bekerfinale 3e Terheijden met de kids 
Geert Jans team...
De Snoerkussss.....

G.V. SAMEN  VOOR  TERHEIJDEN LENA 
BUURON EN RENSKE  VAN ROSSUM 
WINNEN GOUD

Zaterdag 26 mei was het voor 5 turnsters 
van SVT de toestelfinale. De wedstrijd 
vond plaats in Vlissingen en het was een 
prachtige warme dag.
Door werkzaamheden aan de weg in Vlis-
singen en het mooie strandweer hebben 

heel veel turnsters in de file gestaan. De turnsters kwamen ge-
strest binnen of veel te laat. Sommige zijn uit hun auto gestapt 
en naar de sporthal gerend.
Men heeft toen de wedstrijd hierop aangepast maar een flink 

aantal heeft de wedstrijd 
voorbij moeten laten gaan. 
Heel jammer.
Onze Renske zat in de 1e 
wedstrijd die om 08.15 uur 
begon, er was nog geen file en 
je kon via de omleiding goed 
doorrijden. Renske heeft een 
goede wedstrijd gedraaid en 
met name haar balkoefening 
zag er strak uit.
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Dit leverde haar een GOUDEN medaille op.
De 2e wedstrijd begon om 12.15 uur en onze 2 turnsters Roos 
en Fleur kwamen op het nippertje bezweet binnen.  Dit was 
geen optimale voorbereiding. Helaas voor hen geen succes.

Lena was in de in de laatste ronde die om 18.00 uur begon. Ook 
zij heeft in de file gestaan maar kwam op tijd binnen gerend. 
Door de file begon de wedstrijd wat later en had zij de tijd om 
tot rust te komen. Lena had zich geplaatst voor 3 toestellen en 
met haar brugoefening haalde ze de hoogste score 14.400 pnt.  
Dus GOUD.  Onze Pleuni had zich ook geplaatst maar door een 
verkrampte rugspier kon ze niet voluit turnen, heel jammer. 
De volgende toestelfinale was 2 juni in Oosterhout waar 4 turn-
sters van ons zich voor hebben geplaatst.

BENTE  DANNIS REGIOKAMPIOEN BALK 
& LARA EN  JENNIFER  ZILVER

Zaterdag 2 juni waren er toestelfinales D-niveau (onderbouw) 
en de 4e divisie (bovenbouw) in Oosterhout. 4  Turnsters van 
ons hadden zich hiervoor geplaatst. Per toestel deden er 15 
turnsters mee.
Jeugdturnster Jennifer van de Steenoven was als eerste aan de 
beurt, zij deed aan 3 toestellen mee. Haar sprong ging niet zo 

WWW.RONDOMDETOREN.NL

WWW.FACEBOOK.COM/RONDOMDETOREN
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UITGAAN

geweldig maar de balk en brug wel. Op beide toestellen heeft ze 
de 2e prijs behaald.
Daarna was het de beurt aan de juniorturnster Lara Frijters, zij 
moest haar oefening op haar favoriete toestel uitoefenen: de 
balk. Prachtige oefening met weinig wiebel, wat resulteerde in 
een zilveren plak.

Na Lara was het de beurt 
aan de seniorturnster 
Bente Dannis. Zij mocht 
zich bewijzen op 2 toe-
stellen.  Eerst de brug, was 
een prachtige oefening 
van haar, jammer genoeg 
net naast de prijzen. Maar 
haar balkoefening daarna 
ging feilloos en daar is ze 
Regio Kampioen op ge-
worden.
Alle vier gefeliciteerd.
Er zijn nu nog 3 wedstrij-
den te gaan: 9 en 16 juni 
de District finales in Breda 
en Zevenbergen en op 1 
juli onze onderlinge wed-
strijd in de Cour.

POSTDUIVENVERENIGING  TERHEIJDEN

De sterkste postduiven laten zich zien 
met het warme weer en oostenwind!
Op zaterdag 26 mei stonden er maar 

liefst 2 wedstrijden op het programma. De kortste vlucht werd 
om half 9 gelost in Pont St. Max (300 kilometer) en de verste 
vlucht ging om 7 uur los in het Franse Issoudun (560 kilometer).
Dat het weer was voor echte postduiven, daar was iedereen het 
over eens. Met een temperatuur tussen de 25 en 30 graden en 
een oostenwind zouden de sterkste duiven laten zien wat ze 
waard zijn. 
Vanuit Pont St. Max gaat de jaarling duivin 578 van Jack en Nien-
ke van Dongen met de eer strijken, net voor de wonderduif 117 
van Jaap Rasenberg.
Vanuit Issoudun is de overwinning (en nog diverse andere mooie 
plaatsen) voor Willie-Jan vd Goorbergh en Paul Couwenberg. 
Hun jaarling doffer 604 weet zich als eerste af te vlaggen. Naast 
een 1e prijs in de club betekent dit ook nog een mooie 18e plaats 
in Brabant 2000 tegen 7.219 duiven. Kortom, een zeer goede 
prestatie!!
Voor de eerste 10 prijzen van de vluchten zie onderstaand over-

zicht:
Pont St. Max - 198 duiven in concours: 1, 3 Comb. Van Don-
gen, 2, 10 Jaap Rasenberg, 4, 5, 7 Frans Sliedregt, 6 Comb. Wil-
lemse-Dudok, 8 Comb. Hanegraaf, 9 Marc en Arantxa Geleijns. 
Issoudun – 150 duiven: 1, 2, 4, 7, 8 Comb.  Vd Goorbergh-Cou-
wenberg, 3, 5 Comb. Hanegraaf, 6 Marc en Arantxa Geleijns, 
9, 10 Comb. Willemse-Dudok.

Het weer is ons helaas niet altijd gunstig gezind en zo ook zater-
dag 2 juni jl. Het was zwaarbewolkt in Nederland, maar ook in 
Belgie en Noord-Frankrijk. Het werd dus moeilijk om de duiven 
te lossen.
Om 13.45 uur werd er toch een gaatje gevonden om de duiven 
los te laten. Het blijft een wonder dat die beestjes de weg weer 
naar huis weten te vinden, zelfs met grijs weer en hier en daar 
regen! Dat het vrouwelijk geslacht echte doorzetters zijn werd 
ook met deze wedstrijd duidelijk, aangezien zowel prijs 1, 2 als 3 
door een duivin werd gewonnen. De eerste doffer (mannelijke 
duif) zien we op plaats 4 en is van Marc en Arantxa Geleijns. De 
overwinning gaat naar een duivin van Willem Eestermans.
De drukke postduivenweken komen er nu aan. Volgende week 
twee wedstrijden en het jonge duivenseizoen start ook deze 
maand.
Voor de eerste 10 prijzen van de vluchten zie onderstaand over-
zicht:
Pont St. Max - 218 duiven in concours: 1 Willem Eester-
mans, 2 Comb. Van Dongen, 3 Comb. Hanegraaf, 4, 9 Marc en 
Arantxa Geleijns,  5, 7  Toon de Jong, 6 Comb. Willemse-Dudok, 
8, 10 Walter Swagemakers.

BELEEF HET ENERGIELANDSCHAP VAN 
DE TOEKOMST BIJ FUTURAMA 
 

Vrijdag 22 juni organiseert 
het Traais Energie Collectief 
Futurama. Dit gratis festival op 
de Kleine Schans is voor alle 
Terheijdenaren die kennis wil-

len maken met het energielandschap van de toekomst. Bezoe-
kers kunnen  Terheijden bekijken vanaf windmolen de Noord in 
Virtual Reality, een eigen landschap bouwen met de energietafel 
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en een tijdreis naar 2025 maken met een energie-experience 
van eigen bodem, met Terheijdenaren in de hoofdrol. De kinde-
ren gaan met de professoren van Mad Science aan de slag om 
zelf energie op te wekken.  Verder met zomerse muziek, lekker 
eten en drinken. 
Eigen duurzame energievoorziening 
Het Traais Energie Collectief werkt aan een energieneutrale 
toekomst voor Terheijden. Inwoners bouwen samen aan een ei-
gen duurzame energievoorziening door met zon, wind en water 
lokale energieprojecten te realiseren. Door te investeren in de 
projecten komt de energievoorziening in handen van de Ter-
heijdenaren. De winst uit de projecten blijft in het dorp en 
wordt ingezet om de leefbaarheid te vergroten. Bij Futurama 
hoor je alles over de plannen van het Traais Energie Collectief 

en ontdek je hoe je meedoet.  
Futurama: vrijdag 22 juni 
16.00 - 22.00 uur, Kleine 
Schans Terheijden. Gratis toe-
gang en geschikt voor jong en 
oud!
 

AFSLUITINGSCONCERT  HARMONIE 
TERHEIJDEN OP HET PUZZELBAD

Het einde van het muzikale seizoen is 
weer in zicht. De vakantie breekt al snel 
weer aan.
Traditiegetrouw sluit de harmonie het sei-
zoen af met een openluchtconcert ergens 
in Terheijden.
Dit keer wordt het seizoen op vrijdag 
29 juni, 19.00 uur afgesloten op een 
unieke locatie in Terheijden en dat is het 
Puzzelbad, voor iedereen wel bekend. 

Misschien is het niet iedereen bekend dat badmeester Ruud 
(Taks) ook lid is van onze harmonie en daar zijn partij geestdrif-
tig meespeelt op trompet in het Groot Orkest en dat hij zich 
ook bijzonder inzet als dirigent van het Opstaporkest.
1 en 1 = 2
Ruud heeft ons uitgenodigd om bovengenoemd concert te ko-
men geven op het terrein van het Puzzelbad. Degenen die het 
concert komen bezoeken krijgen vanaf 19.00 uur gratis entree 
omdat het gebruikelijk is dat dit concert waaraan alle onder-
delen van de harmonie deelnemen gratis toegankelijk is voor 
iedereen.
Om 19.00 uur start het Opstaporkest onder leiding van 
(badmeester) Ruud Taks. Hij zet met de nieuwe aanwas van de 

harmonie een mooi programma neer.  En dat is knap, gezien de 
korte tijd dat de leden samen spelen. Het is de kweekvijver voor 
nieuw muzikaal talent!
Daarna wordt het tossen, wie speelt er vervolgens? De Slag-
werkgroep of het Opleidingsorkest? Beide orkesten zit-
ten in een goede flow. De slagwerkers steken menig korps 
de loef af met ‘zomaar’ even op straat podiummuziek maken. 
Wel even wennen voor de harmonie die erachter loopt… 
Mathyn de Jong zorgt ervoor dat de nieuwe leden leren trom-
melen en noten lezen. Ook krijgen ze les in de marsen die 
op straat worden gespeeld en ook exercitie krijgen zij aan-
geleerd. Jeroen Koreman zorg ervoor dat speciale slagwerk-
groep-muziek wordt ingestudeerd en wordt uitgevoerd. Van 
Jeroen gaan we nog het nodige horen in het nieuwe seizoen. 
Het Opleidingsorkest is een enthousiaste club muzikanten die 
leuke en voor hen uitdagende muziekwerken speelt. Zij hebben 
interessante ideeën over welke muziek er moet worden gespeeld 
en op welke wijze. Het Opleidingsorkest staat onder leiding van 
Manuel de  Wijs. Hij zorgt ervoor dat de muziek ‘onder elkaar 
staat’, dat wil zeggen dat iedereen op het juiste moment speelt wat 
de arrangeur heeft geschreven zodat het muzikaal allemaal klopt 
en iedereen ervan kan genieten. Hij legt alle ins en outs van de 
muziek perfect uit en zingt het zelfs voor om het te verduidelijken. 
Het Groot Orkest is van alle markten thuis. Dit orkest, onder 
de bezielende leiding van Leo Simons, presenteert zich door-
middel van diverse concerten binnen en buiten de regio en 
organiseert activiteiten zoals Schraansen op de Schans (I Love 
Traaie) en de bekende grootse galaconcerten in De Cour. Ook 
assisteert zij bij tal van officiële activiteiten/momenten zoals 
Koningsdag, Dodenherdenking, inhalen avondvierdaagse en het 
inhalen van Sinterklaas. 
Onze voorzitter Ad Snoeren is trots op alle onderdelen van de 
harmonie en wat de dirigenten en de instructeurs voor elkaar 
hebben gekregen het afgelopen jaar.
Er is nog een nieuwtje, maar deze 
primeur verneemt u bij het Puzzel-
bad.
Neem een (klap)stoeltje mee en 
kom gezellig luisteren.
Tot ziens op 29 juni, 19.00 uur.

MUZIKALE OPENING ZOMERVAKANTIE
 

Nog maar een paar weken voordat voor de meesten van ons en 
u een welverdiende zomervakantie start.
Ook harmonie OVU houdt vakantie. Graag willen wij samen 
met u dit jaar afsluiten en muzikaal de zomervakantie begroe-
ten. Het wordt zowaar al een traditie om samen met de be-
woners van het  Thomashuis in  Wagenberg de vakantie in te 
luiden. Donderdagavond 28 juni geeft Harmonie OVU sa-
men met jeugd- en opleidingsorkest  JOW! daarom opnieuw 
een buitenconcert in de tuin van het  Thomashuis. De harmonie 
en de bewoners van het Thomashuis zullen zorgen voor een 
lekkere en ontspannen avond. Namens het Rabobank Stroom-
versnellingsfonds zal mw. Nelleke Vermeulen aanwezig zijn om 
een cheque te overhandigen. 
Wanneer: donderdag 28 juni. Hoe laat: 19.00 uur.  Waar: De tuin 
van het Thomashuis, Kerkstraat 24 in Wagenberg. (Ingang tuin 

aan de Gomarusstraat). Toe-
gang: Gratis.
Namens de bewoners van het 
Thomashuis, jeugd en oplei-
dingsorkest JOW! en Harmo-
nie OVU: graag tot dan!
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POLITIEK

LIJST HARRY BAKKER IN LAGE 
ZWALUWE

Lage Zwaluwe
Als je door Lage Zwaluwe rijdt kom je van alles tegen, van de 
Gaete tot de Flier heb je een hele hoop dingen waarbij je soms 
wel eens even stil mag staan.  De leuke avonden bij  Van Acker 
en de mooie carnavalsoptocht tot aan de groene omgeving als je 
langs de Ameroever fietst.  Voor ieder wat wils in Lage Zwaluwe.
Verbeteringen
Ook zijn er nog veel dingen die we allemaal willen zien verbete-

ren.  En die verbeteringen komen er ook zeker.
Als nieuw raadslid van de gemeente Drimmelen wil ik graag 
mijn steentje bijdragen om Lage Zwaluwe nog aantrekkelijker 
te maken, de mooie haven mag zijn charmes niet verliezen en 
we mogen blij zijn dat we nog een biertje kunnen drinken in de 
verschillende cafés!
De nieuwe Ganshoek, wat wordt ie toch mooi! De mensen zul-
len blij zijn met zo’n mooi nieuw tehuis. De nieuwe woningwijk 
“De Repel” is goed van start gegaan, er komen steeds meer 
woningen bij, ook gericht op een duurzame toekomst, het is nog 
niet helemaal af. Een mooie veerpont die zijn weg baant door 
de mooie Biesbosch. En de kinderen kunnen aan het water hun 
energie kwijt in een mooie speeltuin.
Soms vergeten we wel eens wat er de laatste tijd allemaal ge-
beurt, en daar mogen we bij stilstaan.

Raadslid Lijst Harry Bakker, Loes Welten, is aanspreekpunt voor Lage Zwaluwe

Plannen
Maar tuurlijk kijken we ook verder voor mooie nieuwe plannen 
die we kunnen realiseren om Lage Zwaluwe weer een stukje 
mooier te maken, zodat iedereen kan genieten van de coalities-
logan: “Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN!
Loes Welten, Raadslid Lijst Harry Bakker

GEMEENTE DRIMMELEN IN 2050 
GASLOOS?
Voorstel CAB helaas verworpen

Combinatie Algemeen Belang heeft in de raadsvergadering van 
31 mei een voorstel ingediend met het verzoek aan het College 
om gebruik te maken van een subsidieregeling van het rijk en 
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KERKEN

een aanvraag in te dienen voor 
het aardgas vrij maken van een 
bepaalde wijk.
Dit naar aanleiding van wat het 
kabinet onlangs besloten heeft. 

Het komt erop neer dat alle nieuw te bouwen woningen   waar-
voor een bouwaanvraag na 1 juli 2018 wordt gedaan, in princi-
pe niet meer kunnen rekenen op een gasaansluiting, tenzij er 
zwaarwegende redenen zijn van maatschappelijk belang. Dit is 
nog niet alles. Het Rijk heeft ook besloten dat bestaande wonin-
gen huur en koop in 2050 gasloos moeten zijn.
Om dit alles te bewerkstelligen heeft het kabinet 85 miljoen sub-
sidie ter beschikking gesteld voor 20 proeftuinen en gemeenten 
die verwachten in 2019-2021 te gaan starten met het aardgasvrij 
maken van een bestaande wijk. Zij kunnen zich tot 1 juli 2018 

aanmelden voor een 
leerprogramma over 
de proeftuinen.
Er is nog veel onze-
kerheid wat betreft 
de alternatieven 
voor gasloos bou-
wen. De gemeente 
Drimmelen zal naar 
de toekomst toe 
ook aan deze opge-
legde eisen van het 
Rijk moeten vol-
doen. Daarom heeft 
de CAB de motie 
GASLOOS? inge-
diend.  Want er zijn 

nu middelen en mogelijkheden om mee te liften in de proeftui-
nen en wij vinden dat je daarvan gebruik moet maken. Doen we 
dat niet dan moeten we over een paar jaar zelf het wiel uit gaan 
vinden en dat kost weer bergen geld!
Wethouder  Vissers was blij met ons initiatief, vooral ook dat 
er zoveel draagvlak was bij de raad. Ons voorstel komt overeen 
met de intentie waar zij al mee bezig zijn. 
Het Traais Energie Collectief heeft vergevorderde plannen voor 
een energieneutraal Terheijden.  Er zijn al behoorlijke stappen 
gezet er is een plan in voorbereiding wat zal worden ingediend 
bij het Rijk! Daarom was ons voorstel overbodig en werd het 
niet overgenomen door het college.
Zo zie je:  Als oppositiepartij denken wij constructief mee met 
het college.  Wij blijven het nauwlettend volgen.
Namens de fractie Combinatie Algemeen Belang,
Sarien Hoevenaar

KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 17 juni 2018, 10.00 uur: Gezamenlijke dienst met 
Lage Zwaluwe; dienst voorbereid door de commissie eredienst. 
Diaconiecollecte: Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat. Koffie-
drinken na de dienst. Locatie: Protestantse Kerk in Lage Zwalu-
we, Kerkstraat 49.
Zondag 24 juni 2018, 10.00 uur: mevr. ds. S. van Meggelen 
uit Breda. Diaconiecollecte:  Vrienden van DHAN. Locatie: het 
Witte Kerkje
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GEMEENTE

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

Diensten door de week  en  in het  weekend
Zaterdag 16 juni 19.00 uur: Eucharistieviering.  Voorgangers: 
pastoor J. Paes en past. werker H. Geppaart. Cantor H.  Vergou-
wen.
Maandag 18 juni 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger: Mevr. G.v.d. Korput.
Zaterdag 23 juni 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorgangers: 
pastoor J. Paes en dhr. A. Braat. Dames-, Heren- en Gummarus-
koor.
Maandag 25 juni 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger: Mevr. F. van Mook.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2  is alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 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 opne-
men met telefoonnummer 06-51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, of 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,  Ter-
heijden tel. 076 5931216. Bij voorbaat dank.
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 vormsel is één van de zeven sacramenten en het is verbon-
den met het sacrament van het doopsel. Het wordt toegediend 
door de bisschop of de vicaris. Hij zalft je zoon/dochter met 
H. Chrisma. 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, goed-
heid en gerechtigheid zullen schitteren.
Opgave 
U kunt uw zoon/dochter tot uiterlijk 1 juli opgeven voor deel-
name aan de voorbereiding 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

GEMEENTEHUIS ENERGIENEUTRAAL 
IN 2020

De gemeente Drimmelen heeft uitgebreid 
onderzoek laten uitvoeren naar het ener-
gieverbruik van het gemeentehuis. Hier-
uit zijn verschillende verbetermaatrege-
len gekomen om in het gebouw minder 
energie te verbruiken. Het college van 
burgemeester en wethouders is akkoord 
gegaan met het voorstel om het gemeentehuis te verduurzamen 
voor een geschat bedrag van € 300.000,- met een terugverdien-
tijd van minder dan 15 jaar.
In de zomer van 2018 vertaalt de gemeente de uitkomst van 
het onderzoek samen met een deskundige in een plan van aan-
pak. Daarna besteedt de gemeente de werkzaamheden aan. In 
2019 starten de werkzaamheden en in 2020 moeten ze klaar 
zijn. Want dit draagt bij aan de visie Duurzaamheid 2040,  waarbij 
alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal moeten zijn.  
De werkzaamheden bestaan uit verschillende aanpassingen aan 
en binnenin het gebouw, zoals zonnepanelen op het dak en aan-
passingen aan de huidige installaties. Doelstelling van de werk-
zaamheden is om het energieverbruik te verbeteren van het 
huidige energielabel D naar (minimaal) energielabel B.

GEMEENTENIEUWS

AKTUEEL
Leerlingen basisscholen legden VVN verkeersexamen 
af
In april en mei legden basisschoolleerlingen van onze gemeente 
het praktisch verkeersexamen op de fiets af.  De wethouders 
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Vissers en Bakker reikten op 
18 mei de verkeersdiploma’s 
uit aan de geslaagden in Wagen-
berg en  Terheijden. Het theo-
retisch verkeersexamen ging 
vooraf aan het praktisch exa-
men en vond op 5 april plaats. 
Met het verkeersexamen sti-
muleert Veilig Verkeer Neder-
land verkeersonderwijs van 
goede kwaliteit. Kennis over 
verkeersregels en veel oefenen 

in de praktijk zijn nodig om veilig en zelfstandig te kunnen deel-
nemen aan het verkeer. Heel belangrijk als de leerlingen straks 
naar het voortgezet onderwijs gaan. Want we streven natuurlijk 
allemaal naar 0 verkeersdoden.
Alle geslaagden van harte gefeliciteerd en een dankjewel aan alle 
vrijwilligers!
Horeca-ondernemers opgelet! Aanbod standplaats ha-
ven  Terheijden
De gemeente Drimmelen biedt voor het toeristisch seizoen van 
2018 een standplaats aan in de haven van Terheijden voor één of 
meerdere horeca-ondernemers. De standplaats is beschikbaar 
gedurende de zomertijd (tot medio oktober). U kunt zelf kie-
zen welke dagen of dagdelen u de standplaats wilt bezetten. Dit 
moet dan wel voor het hele seizoen gelden. Het schenken van 
alcohol is niet toegestaan op deze standplaats. Maar u mag wel 
niet-alcoholische dranken en/of bereid voedsel verkopen.
De standplaats ligt langs een toeristische fietsroute aan de pitto-
reske haven van  Terheijden. Fietsers kunnen hier met het Mark-
pontje de overtocht van en naar de Haagse Beemden in Breda 
maken. Jaarlijks maken daar zo’n 20.000 fietsers gebruik van. 
Bij de haven ligt de toeristische trekpleister de Kleine Schans, 
onderdeel van de Zuiderwaterlinie.  Tijdens het toeristische 
seizoen vieren we hier evenementen zoals Koningsdag,  I Love 
Traaie en het Zuiderwaterliniefestival op zaterdag 23 juni.  
De standplaats is voorzien van een water- en elektra-aansluiting, 
dit kost € 2,- per dagdeel. De kosten voor de precario bedragen 
€ 9,67 per dagdeel. De vergunning kost € 42,30.  
Hebt u vragen of interesse in deze standplaats? Neem dan voor 
15 juni contact op met Bert Koekkoek van de gemeente Drim-
melen, bkoekkoek@drimmelen.nl
Werkzaamheden aan fietspaden Wagenbergsestraat 
Binnenkort staan er werkzaamheden aan de fietspaden aan de 
Wagenbergsestraat gepland. Het oude tegelfietspad is in slechte 
staat en wordt daarom vervangen door een asfaltverharding. Dit 
draagt ook bij aan het rijcomfort van de gebruikers. 
Waar: Langs de Wagenbergsestraat tussen de rotonde N285 
bij Wagenberg en de Zonzeelseweg in Helkant. Het betreft de 
fietspaden aan beide zijden van de hoofdrijbaan.
Wanneer:  Vanaf maandag 18 juni t/m 29 juni 2018 worden de 
werkzaamheden uitgevoerd.
Overlast: Tijdens de werkzaamheden kunnen fietsers gebruik 
maken van 1 fietspad dat dan bereden wordt in beide richtingen. 
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Terheijden, Peppelhof 5 (4844 TB) (W-2018-0270): Het renove-
ren van het balkon.
Wagenberg,  Van den Elsenplein 1 (4845 EB) (W-2018-0267): 
Het uitbreiden van de woning.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wagenberg, Wagenstraat 35 (4845 CT) (W-2018-0178): Het 
plaatsen van een erfafscheiding. 
Wagenberg,  Vlasselt 54 (4845 EW) (W-2018-0230): Het kappen 
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dat t/m donderdag 19 juli het voorontwerpbestemmingsplan 
“Hoevenseweg 12a, Wagenberg” ter inzage ligt. Het plan voor-
ziet in een ruimte-voor-ruimtewoning in de voorzijde van het 
bedrijfsgebouw aan de Hoevenseweg 12a in Wagenberg. De 
achterzijde van het bedrijfsgebouw wordt bestemd voor opslag. 
Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelij-
keplannen.nl met het identificatienummer NL.IMRO.1719. 0bp-
18hoevensew12a-vo01. 
Ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan kan gedu-
rende de termijn van de terinzagelegging iedereen schriftelijk 
een inspraakreactie naar voren brengen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen. Het 
postadres voor het indienen van inspraakreacties is Postbus 19, 
4920 AA Made. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behan-
delend ambtenaar, de heer P.  Kieboom, telefonisch te bereiken 
onder nummer 140162.
DORPSGERICHT  WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om het bevor-
deren van leefbaarheid, veiligheid en soci-
ale 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 llambrechts@drimmelen.
nl. U kunt haar ook volgen via twitter: @LilianDrimmelen.  
Samen aan de Slag
Gemeente Drimmelen wil initiatieven voor maatschappelijke 
ondersteuning, leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid 
in de straat, buurt en dorp ondersteunen met een bewoners-

bijdrage.
Om welke activiteiten gaat het? Enkele 
voorbeelden:

van een boom in de voortuin.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide pro-
cedure
Terheijden,  Witteweg 3 (4844 PL) (W-2017-0056):  Het ver-
minderen van 50 melk- en kalfkoeien, verminderen van 30 stuks 
vrouwelijk jongvee en uitbreiden met 51 schapen.
Wij zijn van plan om deze vergunning te verlenen. Het ontwerp-
besluit met bijbehorende stukken ligt t/m 13 juli ter inzage. Wij 
stellen iedereen in de gelegenheid om tijdens deze terinzage-
legging een zienswijze over ons voornemen kenbaar te maken. 
Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA 
Made.  Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een 
afspraak maken met de heer J. Hack, telefoonnummer 14 0162.
Activiteitenbesluit milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat er een melding op grond van het activiteitenbesluit milieu-
beheer is ingekomen en akkoord bevonden voor een inrichting 
met pluimvee, waarbij uitsluitend binnen het vergunde stalsy-
steem BWL 2011-02-V2 variant A in plaats van variant B toege-
past gaat worden op de locatie Wagenstraat 90 in  Wagenberg. 
Er worden voorschriften aan de melding verbonden ter be-
scherming van het milieu. De melding ligt t/m 21 juni 2018 ter 
inzage in de hal van het gemeentehuis.
Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen met mevrouw Y. de Nijs, bereikbaar 
op maandag, dinsdag en donderdag onder telefoonnummer 14 
0162.  Tegen betaling van de kosten worden, voor zover moge-
lijk, afschriften van de stukken verstrekt.
Voorontwerpbestemmingsplan “Hoevenseweg 12a,  
Wagenberg”
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
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T. 076 - 593 4949
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Facebookpagina
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IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

- activiteiten in het kader van een landelijke of gemeentelijke 
dag: buitenspeeldag, burendag, Nederland Doet;
- aanleg van een voorziening zoals een jeu-de-boulesbaan;
- schoonmaakactie in de buurt of straat;
- sport- of bewegingsactiviteit.
- culturele activiteiten.
Inwoners, bewonersgroepen, dorpsraden, verenigingen of stich-
tingen in onze gemeente kunnen een aanvraag indienen. Het 
gaat om een eenmalige bijdrage voor nieuwe activiteiten. De 
bijdrage is maximaal € 2.000,-. De regeling Samen aan de Slag 
geldt voor de komende 4 jaar zolang het budget nog niet op is. 
Voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformu-
lier kunt u terecht op www.drimmelen.nl–wonen–dorpsgericht 
werken–Samen aan de Slag.  Vraag de subsidie minimaal 8 weken 
voor de activiteit aan.  
Wij zijn Drimmelen!

De website www.WijzijnDrimmelen.nl is een interactieve web-
site die inwoners, ondernemers, organisaties, gemeente en ver-
enigingen uit alle dorpen binnen de gemeente Drimmelen bij 
elkaar brengt. 
Op dinsdag 29 mei 2018 is de eerste informatiebijeenkomst 
over ‘Wij zijn Drimmelen’ geweest. De deelnemers van die 
avond waren vol enthousiasme, daarom organiseren we nog een 
informatiebijeenkomst voor de mensen die er toen niet bij kon-
den zijn.  Wil je meer weten over ‘Wij zijn Drimmelen’ en de 
mogelijkheden er van? Kom dan op donderdag 28 juni naar de 
informatiebijeenkomst in het gemeentehuis in Made.
Tijd:  Inloop tussen 16.00 uur en 20.00 uur voor vragen en/of 
het aanmaken van berichten of een pagina. Er is hulp aanwezig 
om mensen te ondersteunen.

STUDENTEN RUNNEN OUDEREN 
COMMUNITY

Met ‘Ouderen Community’ willen op-
richters Danny en Robin Joosen uit 
Prinsenbeek en vriendin Arlinde Ros 
uit Terheijden kwetsbare Bredanaars 
uit hun sociale isolement halen. De 
ambitieuze studenten doen dit door 
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1. Gerard van Vugt, Kuierdagen
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10. Gerard van Vugt, Terheijdenloop
11. Els van Loon, Spinolaschans

12. Gerard van Vugt
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verschillende initiatieven op te zetten, onder meer voor de af-
studeeropdracht van Danny.
“Ouderen Community is een open en sociale organisatie die 
(kwetsbare) ouderen verbindt met elkaar en hun omgeving,” 
leggen de studenten uit. “Het is de bedoeling om ouderen aan 
het woord te laten en hen persoonlijke en bijzondere verha-
len te laten vertellen. Door ouderen te verbinden versterken 
zij zichzelf en elkaar. Het samen ondernemen, creëren en ont-
moeten zorgt voor het community-gevoel. Lokaal, kleinschalig 
en persoonlijk, en dat allemaal in samenwerking met de mensen 
om ons heen.’’

Het pop-up ‘Restaurant 5’ is het 
eerste initiatief, in samenwerking 
met verzorgingstehuizen en res-
taurants in Breda. Twintig gasten 
kunnen aan vijf tafels mee-eten 

met een senior met bijzondere verhalen. “Eten is sociaal en so-
ciaal is eten. Eten verbindt. Er wordt gepraat en er komen ver-
halen voor de dag. Mooie momenten, maar ook minder mooie. 
Er wordt geluisterd, gelachen, liefde gedeeld en natuurlijk van 
het eten genoten.  Vijf ouderen, vijf verhalen, vijf gangen en vijf 
belevingen.

Het geeft een kijkje in de mooiste en meest bijzondere momen-
ten van deze ouderen”, beloven de organisatoren. “Gepresen-
teerd op een unieke wijze en met slechts plaats voor twintig 
gasten aan vijf tafels.’’ Het eerste pop-up restaurant zal plaats-
vinden in het nieuwe restaurant Thebe Haga/D’n Heerlijckheid 
in Princenhage op 25 juni 2018. Reserveren kan binnenkort 
via  www.ouderencommunity.nl of social media @ouderencom-
munity.’
Danny Joosen is afstudeerstudent Food Innovation aan de HAS 
Hogeschool, Arlinde Ros is afstudeerstudente Trendresearch 
& Concept Creation in Lifestyle aan de Academy for Creative 
Industries op Fontys en Robin Joosen is derdejaars student Au-
tomotive Management aan de business school IVA Driebergen.

HIGH-TEA

Op 22 juni 2018 organiseren wij 
speciaal in de gemeente Drimmelen 
een high-tea voor jonge mensen van 
18 tot 35 jaar. Iedereen is welkom! 
Heb je afstand tot de arbeidsmarkt, 
een handicap, moeite om op mensen 
af te stappen of wil je gezellig iets 
onder-
nemen, 

kom dan naar Lage Zwaluwe.  We 
gaan met z’n allen kokkerellen en 
een lekkere high-tea bereiden. Ik 
zou het leuk vinden als je komt!
Ontvangst: 11.00 uur,  begin high-
tea: 12.00 uur.
Waar: Dominee Jamesstraat 6, 
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4926 BK Lage Zwaluwe. 
Je kan je aanmelden via jacqueline.slotboom@surplus.nl of 06-
13185217. 
Groetjes Petra

KUNST EN MUZIEK AAN DE HAVEN   
Volop activiteiten rondom de haven van Hooge 
Zwaluwe 

Met het mooie Havenfeest in 2010 nog in herinnering organi-
seert ToonArt in nauwe samenwerking met waterschap Bra-
bantse Delta en Samen aan de Slag gemeente Drimmelen op 
zaterdagmiddag 16 juni weer een havenfeest.
Ditmaal in het kader van de opening van het nieuwe gemaal 
Emilia. Wij hebben allemaal graag droge voeten waar gewenst 
en natte als dat nodig is. Het Waterschap zorgt daarvoor en het 
nieuwe gemaal Emilia is een nieuwe parel in de ketting van alle 
installaties die meewerken om dat te bewerkstelligen.
En  ToonArt zou  ToonArt niet zijn om niet gelijk in te haken en 
daar een feest van te maken voor het dorp.
Wij beginnen in de Haven om 14.30 en gaan 15.00 uur het ge-
maal echt openen.

Dit alles gelardeerd met muziek van de dj’s Sven en Rolf, djem-
bé-groep HoMaLa, koninklijk erkende fanfare Concordia, Die 
Bayerische Dorfkapelle en jazz door De Dixies.
Aan muziek geen gebrek! 
Langs de haven wordt een kunstmarkt ingericht, waar zo’n 10 
Drimmelense kunstenaars hun kramen opstellen met schilder-
stukken, beeldhouwkunst, fotografische kunst, textiele kunst en 
resultaten van gemengde werkvormen. Sommigen van hen kunt 
u ook actief aan het werk zien en natuurlijk zijn hun creaties 
ook te koop.
Het Waterschap Brabantse Delta zal met de schippers de gehele 
middag een pendeldienst met authentieke zalmschouwen on-

Zomerdeal!

Op elke woensdag en donderdag in juni:

2 gangen diner (voor & hoofdgerecht) en koffie

€ 30 p.p.
U kunt alleen gebruik maken van de zomerdeal wanneer 

u reserveert ovv zomerdeal. Graag bij de reservering 
vermelden welke producten u niet mag/wenst te eten.

Moerdijkseweg 10 4844PD Terheijden www.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297
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derhouden vanaf het haventje naar de Steenplaats en het gemaal 
Emilia en uiteraard ook weer retour.
Iedereen kan gratis meevaren en onderweg en in het gemaal 
wordt deskundige uitleg gegeven.

Op het feestterrein bij het haventje wordt natuurlijk ook een 
gezellig terras ingericht dankzij de bijdragen van Ontmoetings-
centrum de Zonzeel en Martika’s Kitchen.
Of de kinderen ter plaatse geschminkt kunnen worden, hangt 
af van de schminker.  Wij hopen nog iemand te kunnen strikken.
De activiteiten vinden plaats op zaterdagmiddag 16 juni vanaf 
14.30 uur.  De eerste zalmschouwen gaan varen vanaf 15.15 uur 
met genodigden en vanaf ongeveer 15.45 uur voor allen die dat 
graag willen.
Parkeren bij de haven en het gemaal Emilia is onmogelijk. U kunt 
parkeren aan de Stationsweg te Hooge Zwaluwe en wij hebben 
Dutax Reizen bereid gevonden een pendelbusregeling in te stel-
len naar de Haven en indien gewenst naar gemaal Emilia. Of nog 
beter: komt u lopend of op de fiets!
Wij zien u graag!
Verdere informatie vindt u terug op www.toonart.nl 

IVN NATUURTUIN ORANJEPOLDER 
ELKE  ZONDAGMIDDAG OPEN

Ontdek nu de IVN Natuurtuin Oranje-
polder in Oosterhout! U kunt er iedere 
zondagmiddag een kijkje komen nemen. 
Tijdens de open middagen kunt u zelf ont-
dekken hoe gevarieerd de natuurtuin is en 
genieten van alles wat er groeit en bloeit. 

Er zijn poelen gevuld met kwelwater, een hoogstam fruitboom-
gaard en er zijn houtsingels aangeplant. Er is een vleermuizen-
kelder, u kunt de insectenmuur bekijken en vogels spotten vanaf 
het uitkijkpunt. Natuurgidsen zijn aanwezig om u alles over de 
tuin te vertellen.
De IVN Natuurtuin Oranjepolder is t/m 30 september iede-
re zondagmiddag geopend van 13.00 tot 16.00 uur en ligt aan 
de Domeinweg 9, 4908 BK Oosterhout. Voor meer info en 
een routebeschrijving met kaartje kijk op onze website www.
ivn-markendonge.nl/ivn_natuurtuin_oranjepolder.htm

STICHTING  ROLERISUIT

Vanaf 1 mei 2018 is het bestuur van de 
Stichting Rolerisuit uitgebreid met me-
vrouw Marlice Dreessen, voormalig direc-
trice van de VVV van Breda. Bij Rolerisuit 
gaat ze o.a. de externe betrekkingen ver-

stevigen. In het verleden was Marlice Dreessen een van de drij-
vende krachten achter de actie ‘Rolerisuit weer jaren vooruit’. 
Die actie had tot gevolg dat er 
twee interliners gekocht kon-
den worden en Rolerisuit kon 
inderdaad weer jaren vooruit. 
Marlice is inmiddels met wel-
verdiend pensioen, maar ze 
heeft het idee dat ze nog best 
het een en ander voor Roleri-
suit kan doen. Daar is de stich-
ting erg blij mee. In augustus 
bestaat Rolerisuit 31 jaar. De 
economische crisis heeft flinke 
gaten geslagen in de financië-
le mogelijkheden. Doordat de 
pensioengerechtigde leeftijd 
opgeschoven is, wordt het 
steeds moeilijker om voldoen-
de vrijwilligers te vinden. Role-
risuit zou graag een planner (m/v) vinden die een paar uur per 
dag aanwezig kan zijn om de telefoon te beantwoorden en de 
planningsadministratie bij te werken. Ook chauffeurs voor de 
grote bussen en voor de kleine bus zijn van harte welkom. 
Meer informatie: www.rolerisuit.nl, email: rolerisuit@casema.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.

 

TE HUUR 
GEVRAAGD: 

Garagebox in de 
buurt van de 

Ganzenweel in 
Terheijden. 

Reacties naar  
06 20534792 

 

 

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

De laatste (RdT 994) komt uit op 27-6, 
kopij en advertenties moeten 
uiterlijk 20-6 ingeleverd zijn. 

Na de vakantie verschijnt op 15-8 
RdT 995. Inleveren kopij en 
advertenties uiterlijk 8-8.



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  07-07-2018
Ophalen plastic afval Terheijden: 27-06-2018     
     Wagenberg: 29-06-2018

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 20-06-18 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 - 53 89 20 35
   uiterlijk 20-06-18 (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


