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JAMMER.....
KLAAS VISSER NEEMT AFSCHEID ALS
VOORZITTER RDT
Het nieuws overviel het gehele team van
RdT compleet: Klaas Visser, onze voorzitter, stopt met zijn functie. Sinds 2015
heeft Klaas ons voorgezeten. Hij deed
dit met hart en ziel. Met pijn in het hart
noopten persoonlijke omstandigheden
hem tot het stoppen met zijn functie. Wij
betreuren zijn besluit, maar respecteren
het natuurlijk ook. Het eigen welzijn komt
altijd op de 1ste plaats, vinden wij. Klaas
laat weten: ‘Gelukkig gaat de rest van het geweldige Rondom de
Toren team, met het overbekende enthousiasme, gewoon door
en komt de duizendste (jawel 1000!!!) uitgave iedere week een
stukje dichterbij. Het gaat u allen goed en ik hoop van harte dat
u het blad, dat met veel liefde en plezier voor u wordt samengesteld, blijft lezen zoals altijd.’
Wij willen Klaas bedanken voor zijn geweldige inzet en luisterend oor. Uiteraard wensen we hem alle goeds voor nu en in de
toekomst!
Klaas: Bedankt en op de volgende (voorzitterloze) vergadering
zullen we er ééntje op je drinken!

UITGAAN
34ste AMATEURCONCERT WITTE KERKJE
Wil je in een prachtige ruimte musiceren? Meld je aan,
want vol is vol!
De vakantietijd is weer het moment om lekker uit te rusten en
plannen voor het nieuwe jaar te gaan maken.
Als jij iemand bent die graag muziek maakt, alleen of met anderen, willen we je nu alvast enthousiast zien te krijgen voor
het jaarlijks terugkerende Amateurconcert in het Witte Kerkje.
Diverse aanmeldingen zijn al binnen.
Op zondag
23
september
om 15.30
u zal dat
A m a t e u rconcert in
het prachtige Witte
Kerkje een
podium bieden aan getalenteerde
amateurs, die het hele jaar door -en misschien al jarenlang- veel
plezier hebben in het (samen) musiceren. Ieder jaar blijkt weer
dat geweldige prestaties worden geleverd, waar het publiek volop van kan genieten, zelfs zonder audities vooraf.
Zing of speel je graag, op wat voor instrument dan ook, solo of
in een ensemble, meld je aan voordat het vol is!
De maximale tijd per deelnemer / ensemble is 10 minuten. Ook
met een bijdrage van 3 minuten is het dus prima om je in te
schrijven.
Je zult merken dat de prachtige akoestiek van het sfeervolle
Witte Kerkje echt uitnodigt tot een optreden, dat je nog meer
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als muziek in de oren zal klinken dan je thuis al gewend bent.
Aanmelden kan bij de Stichting Theeconcerten Witte Kerkje
Terheijden, liefst per email: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl
Telefoon: 076-5931177 (Agaath Kaasschieter)
Wil je voortaan informatie over onze theeconcerten ontvangen? Stuur ons dan ook maar een e-mail. We gaan zorgvuldig
met de gegevens om.

SPORT
BWF WIELERRONDE VAN TERHEIJDEN
Op zondag 8 juli organiseert
Wielervereniging Terheijden de
jaarlijkse BWF wielerwedstrijd. De
start en finish is bij Manege Zeggezicht, Munnikenhof 1 te Terheijden. Hier kan ook vanaf 09.30 uur worden ingeschreven. De
toegang voor publiek is natuurlijk gratis.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 uur start renners BWF 50+, afstand 50 km
12.00 uur start renners BWF 50-, afstand 50 km
Bij de BWF 50- categorie wordt er tevens gestreden om het
Kampioenschap van Terheijden. In aanmerking voor de wisselbeker komen inwoners of voormalig inwoners van Terheijden en
leden van WV Terheijden.
Het parcours heeft een lengte van 2.300 meter en loopt over
het Munnikenhof, Hoofdstraat, Bergen en Poolse Dreef.
Voor meer informatie zie www.wvterheijden.nl of www.brabantsewielerfederatie.nl

DE TIOS TAFELTENNIS JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 2018
Over een periode van 4 weken werden onlangs de TIOS jeugdkampioenschappen gespeeld. Onder de bezielende leiding van
trainer Lennart en het wakend oog van Dirk
werd er gestreden om de felbegeerde titel
van TIOS jeugdkampioen 2018. De opkomst
over deze 4 weken was erg hoog en er werd
fanatiek en op goed niveau gespeeld. Er waren vele mooie partijen te zien. Op dinsdag 12 juni werd de uiteindelijke finale
gespeeld. Veel ouders waren op deze avond aanwezig om de
tafeltenniskunsten van hun zoon en/of dochter te bewonderen.
Na afloop was er tevens de mogelijkheid voor de ouders om
zelf even met een tafeltennisbatje achter de tafel te staan en met
zoon of dochter een balletje te slaan.
De uitslag van deze kampioensweken is geworden:
A-jeugd:
1. Casper de Haas, 2, Mitchel de Jong, 3. Maarten Lievense
B-Jeugd:
1. Maurits de Haas, 2. Armin de Miranda, 3. Jort Lievense
Als je eens zin hebt om een balletje te komen slaan, dan kan dat

voor junioren op iedere dinsdagavond van 19.00-20.00 uur.
We spelen in De Cour, Markstraat 6 te Terheijden.
Voor meer info zie www.tios-terheijden.nl.

POSTDUIVENVERENIGING TERHEIJDEN
Klassieker uit St. Vincent
wederom gewonnen door
Frank Zwiers
Het weekend van 16 juni stond
in het teken van de sectorale midfondvlucht vanuit Gien (460
kilometer) en de klassieker van de overnacht duivensport St.
Vincent (1000 kilometer). Wie zouden op deze twee mooie
vluchten hoge ogen gooien??
De lossingen waren vanwege het weer spannend. St. Vincent
werd van vrijdag los uitgesteld naar zaterdagmiddag los om 14.15
uur. Gien ging zaterdagochtend om 8.30 uur uit de vrachtauto’s.
Kijkende naar de statistieken moest St. Vincent een prooi worden voor Frank Zwiers. In 2015 wist hij in de regio de 2e prijs te
spelen tegen 639 duiven, in 2016 de 1e prijs tegen 410 duiven en
in 2017 de 1e prijs tegen 470 duiven. Deze eerste prijs werd gewonnen met Neo (overgewende duif van Ad van Dongen). Deze
duif was ook nu in 2018 weer mee, kortom spannend. Naast
topfavoriet Frank waren er in de club natuurlijk ook andere kapers op kust, zoals bijvoorbeeld Wim Gielen en de combinatie
Willemse/Dudok. Wie wist zijn duiven het beste aan de start te
krijgen en natuurlijk uiteindelijk het snelste thuis?
Op zaterdag werd eerst de vlucht vanuit Gien gevlogen hiervan
was Willem Eestermans de grote winnaar, vlak voor Willie-Jan
van de Goorbergh en Paul Couwenberg. In heel de afdeling Brabant2000 waren dit knalvroege duiven tegen duizenden tegenstanders, grote klasse van deze matadors! En wat te denken van
Jaap Rasenberg die met slechts twee duiven mee plaats 3 en 4
weet te pakken, ongelooflijk.
Dan over naar de
klassieker: de winnaar werd wederom
Frank Zwiers met
zijn Neo!!! Om 7 uur
19 en 30 seconden
wordt deze doffer
geklokt op een, voor
Frank zeker, zeer
mooie vaderdag. Dit
betekende daarnaast voor het derde jaar de overwinning op St.
Vincent in heel de regio deze keer tegen 495 duiven. Een van
harte proficiat is hier zeker op zijn plaats. Verder zien we ook
een schitterende uitslag van Wim Gielen die onder andere prijzen 2, 3 en 4 wint. Hopelijk kan Wim deze lijn voortzetten. We
zullen het komende week op Bordeaux gaan zien.
Hieronder de eerste 10 prijzen van beide vluchten.
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ZOMERDEAL

Elke woensdag en donderdag in JULI:
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.
Let op: wij hebben vakantie van 23 juli t/m 9 augustus.
Vanaf 10 augustus is Restaurant Ripasso weer geopend.
Moerdijkseweg 10 4844PD Terheijden www.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297
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Gien 16 juni - 77 duiven in concours: 1, 5, 7, 9 Willem Eestermans, 2, 6, 8 Comb. Vd Goorbergh-Couwenberg, 3, 4 Jaap
Rasenberg, 10 Frans Sliedregt
St. Vincent 16 juni - 48 duiven in concours: 1, 7 Frank
Zwiers, 2, 3, 4, 6, 9 Wim Gielen, 5 Comb. Willemse-Dudok, 8
Toon de Jong
Zaterdag 9 juni stonden er ook twee wedstrijden op het
programma. In de Franse plaats Argenton werd er om half 8
een risico genomen om de duiven te lossen aangezien er in
Noord-Frankrijk veel bewolking en mist aanwezig was.
Toen rond 5 uur in de middag de duiven thuiskwamen werd al
snel duidelijk dat het een goed besluit was geweest. De duiven
kwamen vlot naar huis. De overwinning was voor de 773 van
Paul Couwenberg en Willie-Jan van de Goorbergh. Deze mannen pakken ook een schitterende serie: ze weten maar liefst 10
duiven bij de eerste 14 prijzen te klokken, grote klasse!
De tweede wedstrijd werd gevlogen vanuit het net ten zuiden
van Parijs liggende Melun. Hier konden de duiven vanwege het
slechte weer niet gelost worden en er werd besloten de vlucht
uit te stellen naar zondag 10 juni. In de betreffende regio was
het weer op zondag echter niet beter, zodat de duiven uiteindelijk om 15.00 uur op zondag gelost zijn in het Belgische Quievrain. De snelste van deze wedstrijd werd de 043 duivin van
Marc en Arantxa Geleijns.
Hieronder de eerste 10 prijzen van beide vluchten.
Argenton 9 juni - 103 duiven in concours: 1, 3 tot en met
8 Comb. Vd Goorbergh-Couwenberg, 2 Jaap Rasenberg, 9 Frans
Sliedregt, 10 Walter Swagemakers
Quievrain 10 juni - 181 duiven in concours: 1 Marc en
Arantxa Geleijns, 2, 5, 10 Willem Eestermans, 3, 6 Comb. Vd
Goorbergh-Couwenberg, 4, 8 Cees Joosen, 7 Walter Swagemakers, 9 Comb.Van Dongen

EN TOEN GEBEURDE.....
DE COMMISSARIS DER KONINGIN OP
BEZOEK (2)
17 Juli 1925 bezocht de Commissaris van de Koningin voor
Noord-Brabant wederom Terheijden. In zijn laatste verslag geeft
hij opmerkelijk veel details.
“Burgemeester van der Meulen, die zijn verlof doorbracht bij
zijne familie in Oldenzaal, was in verband met mijn bezoek naar
Terheijden teruggekomen. Hij maakte mij een goeden indruk:
kalm, goed op de hoogte van de zaken, zijn standpunt vastberaden, wel doordacht verdedigend; bij zijn verdediging was hij
echter wel wat te lang van stof. Blijkbaar kon hij (het) heel goed
met zijn wethouders (vinden).
Terheijden gaat niet vooruit; in zielental was het in 1924 zelfs
met 79 zielen verminderd. Er heerschte dan ook geen woningnood.
Bij de Raadsverkiezingen is er veel strijd; alles gaat om persoon-

lijke quaesties. Bij de laatste Raadsverkiezing kwamen er 5 nieuwe Raadsleden. Van de Raadsleden zijn 7 burgers en 4 boeren.
Voor Terheijden zitten 5 Raadsleden, voor Wagenberg 4 en
voor Slikgat (= Langeweg) 2. Omdat hij zijn zin niet kon krijgen
heeft Rompa als Raadslid bedankt.
Van de drie zoons van
den oud-secretaris Beljaars is er één secretaris van Zundert, één
secretaris en één ontvanger van Terheijden.
De secretarie te Terheijden zag er vrij goed
uit. Uit de kas van de
gemeente werd aan het
electriciteitsbedrijf f.
15.000 cadeau gedaan;
toen de exploitatie een
vrij hoog batig saldo
aanwees – ruim f. 3.000
– werden de tarieven
wat verlaagd. Op een
Januari l.l. werd eene
tweede verlaging doorgevoerd; er werd weer
te veel petroleum gebruikt; dit hoopt men thans te voorkomen.
De warenkeuringsdienst werkt nuttig; vooral met de melk werd
tevoren erg geknoeid. Van de waterleiding voelen de menschen
blijkbaar niet veel; nog slechts 50 aansluitingen. Men kon nu de
brandweer reorganiseeren, en schafte zoowel voor Wagenberg
als voor Terheijden voor elk drie standpijpen met bijbehoorende slangenwagen aan.
Bij de Capucijnen in Slikgat (= Langeweg) gaan 150 à 160 leerlingen, verdeeld over 7 klassen. Geen werkeloosheid; geen armoede. De fabriek van gecondenseerde melk van Janssen en Storms
te Wagenberg ging langen tijd slecht; het zou nu weer wat beter
gaan. De houtzagerij van Aarden te Langeweg ging ook een tijd
lang beroerd; thans ziet men weer wat meer houtwagens rijden,
zoo dat het nu weer beter schijnt te gaan.
De autobusdienst Wagenberg-Terheijden-Breda wordt goed bediend. Hij is eene uitkomst voor de streek.

De groote parochiekerk van Terheijden, in der tijd door den
ouden Cuypers gerestaureerd, brandde voor drie jaar door
blikseminslag af; alleen de muren bleven staan. Voor 2 ton verzekerd. Door den jongen Cuypers prachtig weer opgebouwd,
gepolychromeerd enz. Ook bij deze kerk wordt de electriciteit
toegepast; de klokken worden electrisch geluid; automatisch
wordt ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds, zoodra de klok slaat,
het Angelus geluid.”
Johan van der Made
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TERUGBLIK
ZONNEBLOEMGASTEN MAKEN
UITSTAPJES
Dankzij de actie “Spek de Kas” van Jumbo mochten wij € 142,45
in ontvangst nemen waarmee wij met onze gasten op 8 mei jl.
naar Meerseldreef zijn geweest waar zij hebben genoten van
een leuke dag.

Door de Rabo Club-actie hebben wij een uitstapje georganiseerd naar Breda National Airport. Met de ontvangen € 234,08
konden wij voor onze gasten een uitstapje plannen wat ze nog
nooit hadden gehad. Natuurlijk kregen ze koffie met heerlijke
appeltaart in het “Cockpit”restaurant. Daarna een rondleiding
door het vliegend museum Seppe, waar vrijwilligers de gasten
in groepjes van 7 vertelden over de luchtvaarthistorie van vliegveld Seppe.
Juist door deze giften kunnen wij voor onze
gasten de activiteiten betaalbaar houden en wij
zijn hiervoor de stemmers ontzettend dankbaar.

ZONNEBLOEM TERHEIJDEN
ONTVANGT CHEQUE VAN
STEM&WB
Ger de Peijper, voorzitter van Stichting Triatlon Evenementen Midden & West Brabant, overhandigde voor
aanvang van de 36e editie van de triatlon in Terheijden op 10
juni j.l., een cheque ter waarde van € 500,- aan Marius Buijs,
voorzitter van de Zonnebloem afdeling Terheijden, waarna deze
de atleten het startsein voor hun wedstrijd gaf.
Bij deze overhandiging benadrukte Ger de Peijper dat hun stichting, wanneer de financiën het toelaten, gaarne een donatie doet
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aan charitatieve instellingen.
De voorzitter van de Zonnebloem was blij verrast en bedankte
hem voor dit geweldige gebaar. Hij beloofde er met de vrijwilligers een goede bestemming voor hun gasten(doelgroep) aan
te geven.

gekampeerd, geknoopt, gestookt en veel gespeeld.
Scoutinggroep D’n Hartel sluit haar seizoen af met een evenement waarin alles van het seizoen terugkomt. Tijdens dit evenement kan iedereen mee doen, ook als je geen lid bent van scouting. Er zullen veel verschillende spelletjes te doen zijn tijdens
deze spelinstuif. Je kan op elke moment meedoen.
Naast de spelletjes is er ook informatie te vinden over scouting
D’n Hartel. Wij verzorgen elk week een variërend programma
voor kinderen vanaf 5 jaar op ons Honk. Een programma met
sport, spel en scoutingtechnieken zoals vuur maken, houthakken
en oriëntatietechnieken. Benieuwd wat er te gebeuren staat?
Kom dan langs en laat je uitdagen! Meer informatie over scoutinggroep D’n Hartel vind je op www.scoutingdnhartel.nl

ZOMER

VAN ALLES WAT
SPEL INSTUIF SCOUTINGGROEP D’N
HARTEL
Zaterdag 30 juni 2018 van 13.00 tot
15.00 uur sluit scouting D’n Hartel haar
seizoen af op de Schans in Terheijden.
Het scoutingseizoen stond bol van de activiteiten. De welpen beleefden een spannende dropping in het donker. De scouts
liepen meerdere hikes en de explorers
namen deel aan de Time Challenge van
scouting Oudenbosch. Maar ze deden meer dan lopen. Er werd

De zomer komt er aan, en
natuurlijk hopen we erop
dat hij lang en zonnig zal
zijn. Heb je al plannen?
Denk dan ook eens aan de mogelijkheid om als vrijwilliger actief
te zijn. Hieronder lees je wat ideetjes:
Sociale activiteiten
- Meer mensen dan je denkt vinden het fijn om een terrasje te
nemen, een stukje te wandelen of te fietsen, een dagje uit te
gaan, samen een ijsje te eten, naar al die leuke evenementen te
gaan die in de zomer heel veel georganiseerd worden. Je kunt
mee als begeleider en natuurlijk voor de gezelligheid.
- Wandelen en fietsen met mensen die hier begeleiding bij nodig
hebben of dit toch liever samen doen.
- Er is een nieuwe wandelgroep voor mensen met dementie in
Made.
- Met een DUO-fiets op stap met mensen die niet goed meer
zelf kunnen fietsen.
Lekker buiten bezig zijn
- Bij de sportvereniging actief zijn om de velden en het buitengebied lekker op te ruimen.
- Bij de scoutings meehelpen om het terrein zomerklaar te maken.
- Als vrijwilliger actief worden bij het Puzzelbad.
- Op de nieuw op te zetten zorgboerderij van de Wijngaerd
bezig zijn in de tuin of met de (kleine) dieren.
- Klussen bij en op het terrein van de Hondenvereniging.
- Onderhoud van het kerkhof: gras maaien, onkruid weghalen,
heggen snoeien.
- Er is een belevingstuin bij het Antonius Abt, hier is altijd wat
te doen.
- Voor Goeie Kost! kun je
lekker in de eigen moestuin in Drimmelen heerlijk
groente en fruit verbouwen.
- Zoeken naar weidevogels
met de Natuurvrienden Made of de mooie bloemenranden onderhouden.
Staat jouw organisatie en vacature er niet tussen of wil je iets
anders doen? Laat het me weten en neem gerust contact op
met corrie.marijnissen@swodrimmelen.nl

OMROEP DRIMMELEN
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actua-
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TIP:

Download onze gratis App of
bezoek onze Facebookpagina
MADE
Cyclaamstraat 79:
Tussenwoning met een berging, diepe achtertuin en een achterom. Grond ca. 180 m 2. 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.
OOSTERHOUT
Erik Pinksterblomstraat 35:
Zeer goed onderhouden moderne hoekwoning met berging en fraaie overkapping. Grond 181 m 2. 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 € 309.000,-- k.k. nieuwe prijs
LAGE ZWALUWE
Noord-Hollandlaan 5: NIEUW
Goed onderhouden, uitgebouwde, 2-o-1 kapwoning met inpandige garage, een eigen oprit en een vrijstaande
berging. Grond 273 m2. Woonoppervlakte ca. 143 m2. Inhoud ca. 559 m2. O.a. ruime woonkamer, moderne keuken,
moderne badkamer, totaal 4 slaapkamers (extra slaapkamer op beg. grond mogelijk), onderhoudsvriendelijke tuin.
Vraagprijs € 325.000,-WASPIK
Leeuwerik 11: NIEUW
Goed onderhouden vrijstaande woning met een garage en eigen oprit. Grond 378 m2. Woonoppervlakte ca. 121 m2.
Inhoud ca. 527 m3. O.a. ruime L-vormige woonkamer, eetkeuken, bijkeuken, 3 slaapkamers, complete badkamer,
bergzolder en een prachtig aangelegde privacy biedende achtertuin op het zuidoosten.
Vraagprijs € 345.000,-- k.k.
MADE
Blockmekerstraat 86: NIEUW
Goed onderhouden, vrijstaande woning met garage, carport en houten berging. Grond 395 m 2. Woonopp. ca. 94 m2.
Overige inpandige ruimte ca. 37 m2. Inhoud ca. 490 m3. O.a. sfeervolle woonkamer, eetkeuken, bijkeuken, 3 slaapkamers, complete badkamer, (extra slaapkamer en badkamer op beg. grond mogelijk). Vrij uitzicht aan achterzijde.
Vraagprijs € 385.000,-- 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.
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 m 2), 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 m 2. 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.
MADE
Adelstraat 11:
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.
HOOGE ZWALUWE
NIEUWBOUWPROJECT “WATERVALLEI”, gelegen aan de Prinses Margrietstraat.
Nog enkele tweekappers beschikbaar!
Kleinschalig project in een fraaie, kindvriendelijke en groene omgeving.
Perceeloppervlakte van af 484 m2. – 600 m2. Woonoppervlakte ca. 158 m2. Inhoud ca. 627 m3.
Koopsom v.a. € 313.000,-- v.o.n. - € 362.000,-- v.o.n.
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liteiten 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 wetenwaardigheden over veel voorkomende ziekteverschijnselen en geven u tips. Deze week informeert Susan
Kruithof, specialist huisartsgeneeskunde, u over artrose.
Brandweer Terheijden 200 jaar
serie theeconcerten in het Witte Kerkje in Terheijden. Daarvoor
kozen we voor een tweeluik met het optreden van het Artez
Saxophone Orchestra. Deze week is deel 1 te zien; volgende
week deel 2. De theeconcerten zijn voor de zomerperiode even
gestopt, maar vanaf augustus valt er weer heel wat te beleven.

FOTO VAN DE MAAND

Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan organiseerde de
brandweer Midden- en West-Brabant op 3 juni een Open Dag.
Het leek wel of het hele dorp
was uitgelopen om dit evenement in en bij de brandweerkazerne van Terheijden
bij te wonen. Er was veel te
zien, te beleven en te leren
over de brandweer. Ook de
jeugd genoot met volle teugen en dat was te merken
aan een veel gehoorde opmerking: “Ik wil later ook bij
de brandweer!”
Van Verleden naar Heden – Made deel 2
Omroep
Drimmelen
gaat samen met u weer
even terug naar het verleden in de diverse kerkdorpen van de gemeente
Drimmelen. Voor deze
aflevering waren we in
Made. Onze cameraman
Ad van Dijk ging er in
gesprek met Wijnand van Gils, die oude foto’s verzamelt. Natuurlijk weer met mooie historische foto’s. Vanaf deze week de
laatste aflevering van dit tweeluik.
Dorpsgericht Werken
Iedere 2e helft van de maand kunt u kijken naar onze rubriek
Dorpsgericht werken. Dorpsgericht werken gaat om het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid. Coördinator Lilian Lambrechts zal u in deze rubriek voorzien van
informatie over actuele zaken die hiermee samenhangen.
Muziek in de regio – Arteze Saxophone Orchestra
Aan het eind van
onze uitzending kunnen muziekliefhebbers kijken naar een
uitzending uit onze
serie ‘Muziek in de
regio’. Deze week kijken we terug op de
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Foto van de maand juni van fotoclub Dinasa.
De fotograaf is Etty van der Sanden

VRIJWILLIGERSWERK

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met het VIP
(Vrijwilligers InformatiePunt), telefoon 0162 451894, email
vip@swodrimmelen.nl. We denken graag met je mee en helpen
je verder.
Zit er niets voor je tussen, neem ook dan gerust even contact
op en we denken met je mee naar een activiteit die aansluit bij
wat je leuk vindt om te doen.
We zijn op zoek naar:
Coördinator AUTOMAATJE
Ben je goed in plannen en regelen? Bij AUTOMAATJE regel je
de aangevraagde ritten, maak je afspraken en doe je de administratieve afhandelingen.
“STAP”vrijwilliger
Wil je ook gezellig naar het café en iemand anders daar een
plezier mee doen? Bewoners van Prisma met een lichte verstandelijke beperking gaan
ook graag naar het café en
wat drinken. Wil je met hen
meegaan en 1 x per maand
zorgen voor een gezellige
avond?
Vrijwillige tuinman
Bij Thomashuis is een
grote tuin waar bewoners

(mensen met een verstandelijke beperking) veel plezier aan hebben. Wil je meehelpen deze tuin te onderhouden?
Vrijwilliger kerkdienst
Op de maandagochtend kunnen bewoners van Antonius Abt
naar de kerk. Ben jij degene die hen hier naar toe wil begeleiden
en na afloop samen koffie wil drinken?

NIEUWS UIT HET OVERLEG
van het Wmo-Platform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het college van burgemeester en
wethouders over het beleid
rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
Accommodatieplan
Het Platform werd bijgepraat over de opzet van een beleidsplan voor de gemeenschapshuizen en sporthallen. Drimmelen
heeft nog niet zo’n plan (ook wel het “dorpshuizenbeleid” genoemd). Er wordt gewerkt aan een totaal beleidsplan voor deze
“accommodaties”. Het plan moet inzicht geven in de huidige
situatie. En het plan moet beschrijven hoe verder met die accommodaties om te gaan, in het bijzonder met de gemeentelijke accommodaties. Hoe worden ze nu gebruikt, hoe kunnen
ze gebruikt gaan worden, en welke voorwaarden horen daarbij.
WMO-zaken
Integraal beleidsplan sociaal domein
De gemeente gaat een totaal “integraal” beleid opstellen voor
het “sociaal domein”. Het sociaal domein omvat al het beleid
dat vanuit de gemeente gevoerd wordt ter ondersteuning van
inwoners bij het vormgeven van hun eigen, dagelijkse leven.
Onder meer omvat het sociaal domein de gehele uitvoering
van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. Bij de opstelling van het plan worden zoveel mogelijk inwoners betrokken.
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Een juriste gaat de gemeente begeleiden hoe, binnen de gemeente, op de beste wijze om te gaan met privégegevens van de
inwoners. Eind juli wordt een conceptplan verwacht. In september wordt naar
verwachting definitief besloten
welke regels en
procedures gaan
worden toegepast.
Hulp in de
huishouding
De manier waarop de huishoudelijke hulp is georganiseerd gaat veranderen. Voor cliënten die
hulp krijgen via een zorgaanbieder verandert er niets. Maar alfahulp via de gemeente kan niet meer het volgend jaar.
De gemeente kijkt samen met SWO op welke manier(en) de
bestaande relatie tussen cliënt en hulp toch kan worden voortgezet. Zij spannen zich in om de overgang voor cliënten en alfahulpen zo soepel mogelijk te laten verlopen.
De bedoeling van deze verandering is het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van de alfahulpen. De kosten hiervan draagt
de gemeente. De gemeenteraad moet hier nog over besluiten.
Vragen?
Vragen of opmerkingen over deze informatie? Ook meedenken?
Reageren kan naar het WMO-Platform Drimmelen per brief p/a
Middelmeede 5, 4921 BZ Made, per email: info@wmoplatformdrimmelen.nl Website: www.wmoplatformdrimmelen.nl
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WERELDWINKELWEETJE
Mooi weer en dus…. barbecueën! Maar wel veel
milieuvriendelijker. Kom
bij de wereldwinkel in
Made langs om deze activiteit nog aantrekkelijker
te maken!.
Zo vind je in onze winkel een compacte barbecue van terracotta, met rooster. Gebruik voor het aanmaken van het vuur
de fairtrade lucifers en als starter Bast! Bast?? Ja, je leest het
goed, Bast bbq-kokoskool is gemaakt van kokosnootbasten, een
afvalproduct vanuit de kokosindustrie. Met Bast verminder je de
afvalbergen van kokosnootbasten in Indonesië. Mooie bijkomstigheid is dat voor deze barbecuekool geen bomen gekapt hoeven te worden. Deze hoge kwaliteit kokoskool is ideaal om mee
te barbecueën! Bast bbq-kokoskool brandt langer en constanter
dan reguliere houtskool. Bovendien blijft het goed heet, rookt
het minder en krijg je minder snel vlammen. Perfect voor (in)
direct, low en slow barbecue-sessies! Naast voornoemde producten hebben we mooie boeken over barbecueën, waar bijzondere en mooie recepten in staan! En..... een uniek broodmandje
met warmhoudsteen. Hiervoor moet je de ongeglazuurde terracotta steen 10 min. verwarmen in de oven op 350 graden, of
je doet hem 1 minuut op het draaiplateau van de magnetron. De
steen voorzichtig in het mandje plaatsen, daarop het brood en
eventueel afdekken met een schone doek. Zo blijft het brood
lekker warm. Na gebruik de steen laten afkoelen en met warm
water schoonmaken, geen zeep gebruiken! Op de foto zie je
ook een wel heel bijzondere bamboe meeneemmok met deksel.

De mok is gedecoreerd met een motief van de bekende kunstenaar Escher (metamorfose). De mok kan in de vaatwasser maar
niet in de magnetron.

THEO PEETERS VAN THEEK 5 SLUIT
MOOIE CARRIÈRE AF
Op 1 maart 2019 stopt
Theo Peeters als directeur-bestuurder van Bibliotheek Theek 5. Hiermee
sluit hij een lange, betekenisvolle carrière in het bibliotheekwerk af. Met verschillende functies en zelfs een benoeming tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Maar vooral met een grote bevlogenheid en
passie. De Raad van Toezicht gaat na de zomervakantie op zoek
naar Peeters’ opvolger.
Bibliotheekprofessional pur sang
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Theo Peeters is een bibliotheekprofessional pur sang. Hij heeft
een enorme passie voor de bibliotheek en haar betekenis voor
de samenleving. Peeters: ”De bibliotheken zijn ooit opgericht
om de inwoners, van jong tot oud, te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Dat is tot de dag van vandaag onveranderd
gebleven. We helpen mensen zodat ze beter meekunnen in de
maatschappij. Als je kunt lezen en ook begrijpt wat je leest en
daarnaast ook goed kunt omgaan met digitale toepassingen dan
is het leven veel makkelijker. En dat is, ook economisch gezien,
van grote waarde voor de maatschappij”.
Van traditionele naar maatschappelijke bibliotheek
Peeters is 42 jaar in de bibliotheeksector werkzaam. Tussen 1976 en 1987 vervulde hij diverse bibliotheekfuncties in
Zeeuws-Vlaanderen en Breda. In september 1988 werd hij directeur van de Bibliotheek Oosterhout. Daar leidde hij begin
deze eeuw het fusieproces van vijf bibliotheekstichtingen in de
regio, waaruit in 2005 Bibliotheek Theek 5 ontstond. Deze bibliotheek maakte de afgelopen drie jaar de transitie van een traditionele naar een maatschappelijke bibliotheek. Onder leiding van
Peeters heeft Bibliotheek Theek 5 een belangrijke maatschappelijke rol opgepakt in de verbinding tussen mensen. Via drie programmalijnen (“Taalontwikkeling en leesbevordering, inclusief
voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid”, “Zelfredzaamheid en participatie” en “Een leven lang leren”) heeft Bibliotheek
Theek 5 de maatschappelijke bibliotheek vorm en inhoud gegeven. Zonder daarbij de waarden
van de traditionele bibliotheek,
zoals de inzet van de collectie
boeken en andere media, uit het
oog te verliezen.
Hart en ziel
Door de jaren heen was Peeters met een warm hart en
grote deskundigheid nauw betrokken bij de vele veranderingen in de bibliotheeksector.
Hij zag al in een vroeg stadium de noodzaak tot samenwerking. Als directeur-bestuurder is hij altijd dicht bij de medewerkers in de organisatie en
essentie van de bibliotheek gebleven. “Een bibliotheekdirecteur moet weten wat er speelt in de maatschappij, in de lokale samenleving en moet ook kranten en boeken lezen”.
Naast zijn werk als directeur van bibliotheken is Peeters ook altijd actief geweest in diverse besturen. Peeters is een gewaardeerd
persoon in de bibliotheeksector en werkt met grote bevlogenheid.
Zo was hij onder meer voorzitter van het Landelijk Directie-overleg van Openbare Bibliotheken, bestuurslid van de Vereniging Openbare Bibliotheken en van de CPNB. Ook was hij
voorzitter van Aangepast Lezen; de bibliotheekvoorziening voor
mensen met een leeshandicap waaronder blinden en slechtzienden. Op dit moment heeft hij zitting in de Innovatieraad van
de Koninklijke Bibliotheek. Zijn visie en betrokkenheid zijn niet
onopgemerkt gebleven. In 2012 is hij verkozen tot Beste Bibliothecaris van Nederland en in 2015 werd Peeters vanwege zijn
inspanningen voor het bibliotheekwerk benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau.
Op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder
Na de zomervakantie start de Raad van Toezicht van Bibliotheek
Theek 5 met de werving van een nieuwe directeur-bestuurder.
De bibliotheek zoekt naar een inspirerend en authentiek leider
met een duidelijke visie. Voor vragen over de procedure kan
men terecht bij de heer D.A. Wahl (voorzitter van de Raad van
Toezicht) via 06 53 56 86 26.

1. Anica Embregts, 2. Astrid Flipsen, 3. Anita Dudok, 4. Gerard van Vugt, 5. Marianne Vermeulen (gemeente Drimmelen in Italië),
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Ook mooie foto’s gemaakt?
Mail ze naar
liesbeth@rondomdetoren.nl
6

7
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6. Gerard van Vugt, 7. José Rasenberg, 8. Miranda, 9. José Rasenberg

POLITIEK
LIJST HARRY BAKKER IN TERHEIJDEN

Rondje
Ik loop regelmatig mijn rondje door Terheijden en kom op vele
plaatsen. Er is van alles te zien en te beleven in ons mooie levendige dorp. De verenigingen, de gezellige evenementen en de
mooie monumenten, waaronder de molen die nog steeds actief
in werking is. De vele sporten die er beoefend worden. Ik loop
vaak langs de Mark en de Schans en kom daar veel mensen tegen. Iedereen zegt elkaar gedag. Dan krijg ik een glimlach om
mijn mond. Ik geniet van al dat moois en de mensen uit het dorp.
Toekomst
Terheijden is ook volop bezig met uitbreiding en duurzaamheid.
Zo gaat er gelukkig nog meer gebouwd worden in Terheijden,
zodat ook onze jeugd de kans heeft om in ons mooie dorp te
blijven wonen. Want dat zou toch het mooiste zijn, dat onze
jeugd ook een kans krijgt om in het dorp te gaan wonen waar
ze vandaan komen. Er komt een gasloze wijk aan, wat een mooi
innovatief project wordt.
Meedenken
Natuurlijk vinden we allemaal wel dingen die beter zouden kunnen. Iedereen kan wel iets opnoemen. Als nieuw raadslid van de
gemeente Drimmelen wil ik graag met jullie hierover meedenken. De fietspaden, de kleedkamers bij SVT, de bushalte in de
Hoofdstraat veiliger maken voor fietsers en scootmobielen, de
fietsenoversteek bij café Ons Thuis, een plaats waar de jeugd
zich kan vermaken, het Puzzelbad etc. Ik kan nog veel meer dingen benoemen, waar wij met Lijst Harry Bakker en de raad mee
bezig zijn. Plannen hebben
we genoeg. Maar liever hoor
ik de dingen die jullie graag
verbeterd zouden zien ook
daadwerkelijk van jullie, de
inwoners van Terheijden. Dan
doen we het echt samen!
Dus schroom niet en spreek
me aan wanneer je me ergens tegenkomt.
Doen!
Ik hoop dat ik in deze 4 jaar
veel voor de inwoners van
Terheijden, maar ook voor
Raadslid Lijst Harry Bakker Ankie van Wezel
heel de gemeente Drimmeis aanspreekpunt voor Terheijden.
len kan betekenen. We gaan
er samen een paar mooie jaren van maken.Want niet voor niets
is de coalitieslogan: “Een mooi en gezond Drimmelen maken we
SAMEN!”
Ankie van Wezel, raadslid Lijst Harry Bakker

EINDELIJK ECHTE BANEN VOOR
HUISHOUDELIJKE HULPEN

Niet omdat het kan, maar omdat het moet
Al enige jaren vecht PvdA Drimmelen voor
onze huishoudelijke hulpen. Deze zeer gewaardeerde h ulpen zijn onmisbaar voor veel
van onze inwoners. Onze Alfahulpen in de
gemeente Drimmelen werken helaas middels
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een schijnconstructie zonder CAO en sociale arbeidsvoorwaarden. Hier komt in 2019 eindelijk verandering in.
Aandacht voor onze huishoudelijke hulpen
De afgelopen jaren heeft PvdA Drimmelen steeds opnieuw
aandacht gevraagd voor de oneerlijke Alfahulp- constructie. En
mede door rechterlijke uitspraken en rijksbeleid wordt de gemeenteraad nu gedwongen om deze schijnconstructie te veranderen. In 2019 ontvangen de huishoudelijke Alfahulpen ook
een CAO met sociale arbeidsvoorwaarden. De wijziging voor
de huishoudelijke hulpen komt niet omdat de gemeenteraad socialer is geworden. Het komt doordat rechters en het Rijk de
gemeenteraad heeft gedwongen om deze stap te zetten. Wat de
reden ook is, PvdA Drimmelen is blij met het voorstel.
Ook het aanbieden van huishoudelijke hulp als algemene voorziening, zoals in de gemeente Drimmelen is gebeurd, is
door de rechter teruggefloten. Met ingang van 2019
wordt dit asociale beleid
teruggedraaid en valt het
aanvragen van huishoudelijke hulp onder de eigen
bijdrage van de WMO. Dit
betekent voor cliënten met
hbh-1 (huishoudelijke hulp
categorie 1), dat zij minder te maken krijgen met stapeling van
kosten. Ook voor de lagere inkomens is dit goed nieuws.
WMO-enquête PvdA Drimmelen
Ook de uitvoering van het WMO-beleid kan volgens PvdA
Drimmelen een stuk socialer. Om de problemen in de uitvoering beter in kaart te brengen, houdt PvdA Drimmelen momenteel een enquête. Graag horen wij over uw ervaringen met het
WMO-loket. Zowel uw goede als minder goede ervaringen
geven ons beter inzicht welke wijzigingen er nodig zijn. De enquête bestaat uit 10 vragen die wij via email of op papier (incl.
retourenveloppe) naar u toesturen. Stuur een email naar de
fractie van PvdA Drimmelen, pvdadrimmelen@ziggo.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 in
een berichtje laten weten dat u graag aan de enquête deel wilt
nemen. U kunt de enquête nog invullen en insturen tot 8 juli.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw deelname.
Denk en doe mee met PvdA Drimmelen
Over een aantal weken gaat de gemeenteraad met zomerreces,
maar PvdA Drimmelen blijft zich ook tijdens de zomervakantie
inzetten voor een zorgzame en sociale gemeente. Wilt u meedoen en meedenken met PvdA Drimmelen, neem dan contact
met ons op. Wij zijn op zoek naar enthousiaste, sociaal betrokken inwoners van Drimmelen. Ga voor meer informatie naar
onze website https://drimmelen.pvda.nl of volg ons via onze Facebook, Instagram en Twitter. De fractie van PvdA Drimmelen
wenst u een fijne zomervakantie toe.

GEMEENTE
SECRETARIS-GENERAAL DEFENSIE
BEZOEKT VETERANENBIJEENKOMST
+ bijzondere demo CBRN-Respons eenheid

Vrijdag 29 juni vindt in het gemeentehuis de jaarlijkse veteranenbijeenkomst van de gemeente Drimmelen plaats. Tussen
16.00 en 18.00 uur ontvangt burgemeester Gert de Kok dan
veteranen uit de gemeente. Dit jaar ontvangen we een bijzon-
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dere gastspreker: de secretaris-generaal van het ministerie van Defensie,
Wim Geerts. De heer Geerts is naast
secretaris-generaal ook oud-inwoner
van Made.
Demonstratie
CBRN-Respons
eenheid
Om circa 16.30 u vindt buiten voor
het gemeentehuis een demonstratie
plaats van de CBRN-eenheid uit Vught. Deze eenheid is gespecialiseerd in chemische, biologische, radiologische of nucleaire
middelen (CBRN). Zij ondersteunt de politie en brandweer bij
een incident of (dreiging van een) aanslag met CBRN-middelen.
Onder leiding van sergeant-majoor John de Heijde uit Made laten militairen van de CBRN-eenheid zien hoe zij met behulp
van een robot en speciale apparatuur te werk gaan. Belangstellenden zijn van harte welkom, de demonstratie duurt ongeveer
20 minuten.

ENQUÊTE OVER ONDERHOUD GROEN
Vorige week ontvingen ruim 2000 inwoners van de gemeente
Drimmelen een uitnodiging om deel te nemen aan een enquête
over het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente.
Zo wil de gemeente in kaart brengen wat inwoners vinden van
het onderhoud en de kwaliteit van het openbaar groen (bomen,
grasvelden, struiken, perken etc.).
Sociaal Werkbedrijf !GO voert
het groenonderhoud in opdracht
van de gemeente uit. Door elk jaar
een tevredenheidsenquête te houden, meet de gemeente op welke
onderdelen het groenonderhoud
goed is of beter kan.
De enquête wordt gehouden door
Bureau DIMENSUS uit Breda. Het
is mogelijk dat mensen die de vragenlijst ontvingen onlangs ook zijn
benaderd om mee te doen aan de algemene enquête ‘Waar staat
je gemeente?’. De gemeente stelt het zeer op prijs als zij nu ook
mee willen doen. De mening van de inwoners is belangrijk en
deze onderzoeken dragen bij aan een betere dienstverlening.

GEMEENTE DRIMMELEN HOUDT 2,5
MILJOEN OVER OP JAARREKENING 2017
Inwoners krijgen ongeveer € 50,- terug

De jaarrekening 2017 heeft een positief saldo. De gemeente
houdt dit boekjaar € 2,5 miljoen over. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om van dit saldo € 1,4 miljoen
te gebruiken voor doorgeschoven werkzaamheden voor onder
andere onderhoud van de openbare ruimte en duurzaamheidsprojecten. Voor de openbare ruimte gaat het om onderhoud
aan wegen (€ 550.000,-) en openbare verlichting (€240.000,-).
Daarnaast wordt voorgesteld om een bedrag van € 516.000,- te
reserveren voor jeugdzorg. Ten slotte stelt het college voor om
het restant saldo van € 650.000,- terug te geven aan de inwoners van gemeente Drimmelen. De teruggaaf zal ongeveer
€ 50,- per huishouden zijn.
Met de jaarstukken 2017 legt het college beleidsmatig en financieel verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde
beleid en de uitvoering ervan. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Op 28 juni 2018 heeft de raad de
jaarrekening behandeld.
In 2017 heeft de gemeente veel zaken uitgevoerd en voorbereid:

Algemeen
De nieuwe gemeentelijke website is opgeleverd. Er is een veiligheidscoördinator aangesteld voor meer veiligheid in de Biesbosch. Daarnaast is er een aantal trapveldjes aangelegd en twee
speelbossen. Ook is een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld. De raad heeft in 2017 een half miljoen
euro beschikbaar gesteld voor verbeteren van toegankelijkheid
van gemeentelijke gebouwen, verenigingen en clubs. Bijna 40
organisaties hebben een beroep gedaan op deze regeling. De
gemeente heeft ook gezorgd voor verhoging van het mantelzorgcompliment en verlaging van de eigen bijdragen voor
Wmo-voorzieningen.
Per dorp
In Lage Zwaluwe is het project De Oudeweg afgerond en de
pontverbinding Lage Zwaluwe-Jacominaplaat is in exploitatie
genomen (’t Leeuweveerke). In Terheijden is een plan voor de
centrumroute verder uitgewerkt samen met inwoners en partners. In Made is de aanleg van kunstgrasvelden afgerond en is de
uitvoering van het Centrumplan voorbereid. In Hooge Zwaluwe
is het voormalig gemeentehuis verkocht en zijn klimaatoplossingen voor basisschool de Schittering in beeld gebracht. In Drimmelen is een toeristische bestemming gevonden voor voormalige bassischool ’t Klaverblad. De speeltuin van het schoolplein is
aangepast en openbaar gemaakt. In Wagenberg is Led-verlichting
aangebracht in de Lageweg voor veilig fietsen. Het Van den Elsenplein is opnieuw ingericht en opgeknapt.
Met deze positieve jaarrekening sluit Drimmelen het jaar 2017
financieel gezond af.

VOORJAARSNOTA 2018 EN KADERNOTA
2019 GEMEENTE DRIMMELEN
Vliegende start uitwerking nieuw coalitieakkoord

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Voorjaarsnota 2018 en de Kadernota 2019 aangeboden aan de gemeenteraad. Op donderdag 5 juli aanstaande neemt de raad een
besluit over deze stukken.
Voorjaarsnota: terugblik op eerste kwartaal 2018
Met de Voorjaarsnota 2018 geeft het college informatie over de
financiële en beleidsmatige ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2018. Op deze manier legt het college verantwoording af aan de raad. Vooral hogere jaarlijkse bijdragen aan de
Veiligheidsregio en kostenstijgingen voor Jeugdzorg hebben een
negatieve invloed op de begroting. Maar hier staat een hogere
algemene uitkering van het Rijk positief tegenover. Hoewel de
gemeente nu nog een financieel tekort raamt over 2018, verwacht de gemeente nog financieel bij te kunnen sturen. Het jaar
2018 kan dan uiteindelijk positief worden afgesloten.
Kadernota: wensen voor de toekomst
In de Kadernota 2019 staan de financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor de begrotingen 2019 t/m 2022. De gemeente
Drimmelen voorziet positieve begrotingssaldi voor de volgende
jaren. Dit betekent een stevige en financieel gezonde basis en
positie voor de toekomst, met ruimte om te investeren in nieuwe beleidswensen.
Het college wil daarom zo snel mogelijk uitvoering gaan geven aan het vastgestelde coalitieakkoord ‘Een mooi en gezond
Drimmelen maken we
SAMEN!’. Het college
heeft dit coalitieakkoord
uitgewerkt in een werkprogramma met 70 verschillende beleidswensen.
Hiervan zijn 48 wensen
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al financieel vertaald in de Kadernota 2019. Hiermee kan -na
akkoord van de raad- de gemeente direct aan de slag. Hiervoor
zet de gemeente extra personeel in, waaronder ook personeel
met afstand tot de arbeidsmarkt.
Algemene wensen
Het college stelt onder meer voor om vanaf 2019 voor de uitvoering van gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden in
het kader van brandveiligheid (basistakenpakket risicobeheersing) € 70.000,- beschikbaar te stellen, plus een bedrag van
€ 75.000,- voor noodzakelijke voorzieningen voor bluswater. Voor de voorbereiding en uitvoering ontwikkeling Kleine
Schans in Terheijden wil het college € 200.000,- vrijgeven. Daarnaast wil het college extra budget om Hulp bij het Huishouden weer als maatwerkvoorziening te leveren (€ 250.000,- elk
jaar). En het college wil een plan van aanpak laten maken om
de Rode loperroute (€ 500.000,-) uit te voeren. Ook trekken
zij € 100.000,- uit voor sport, spellen en bewegen in de buitenruimte. Ten slotte wil het college ruim € 300.000,- reserveren
voor splashcentra in de zwembaden de Randoet in Made en het
Puzzelbad in Terheijden.
Wensen per dorp
Voor Made is er € 300.000,- extra voor het centrumplan. Daarnaast wil het college 1 miljoen investeren in het verkeersveilig
maken van de Crullaan in Made. Dit geldt ook voor de Zeggelaan
in Terheijden. In Lage Zwaluwe wil het college € 150.000,- besteden aan de winkelstrip aan de Nieuwstraat in Lage Zwaluwe.
Voor meer toerisme en recreatie wil het college € 150.000,- besteden aan de pontverbinding Drimmelen-Hofmanplaat.

GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Gemeente Drimmelen verhoogt Starterslening
Op 31 mei 2018 heeft de gemeenteraad van Drimmelen besloten de Verordening Starterslening aan te passen. De lening voor
een eerste koophuis was maximaal € 10.000 en wordt nu maximaal € 20.000. Ook is de procedure voor het aanvragen van de
starterslening korter geworden. Hierdoor weet u eerder of u in
aanmerking komt voor een starterslening.
U komt voor de starterslening in aanmerking als:
- u een nieuwbouwwoning of bestaand huis in de gemeente
Drimmelen wilt kopen en u op het moment van aanvraag inwonend bent of een zelfstandige huurwoning bewoont, u niet
ouder bent dan 55 jaar en u niet eerder eigenaar bent geweest
van een koopwoning.
- u in een vergevorderd stadium bent met het kopen van een
huis. Dit betekent dat u (bijna) een voorlopige koopovereenkomst heeft gesloten.
- De verwervingskosten van de woning (de som van de koopsom, kosten koper en verbeter- of meerwerkkosten) niet hoger
zijn dan € 210.000.
- De eerste hypotheek aan u verstrekt wordt onder de NHG,
een rentevaste periode van tenminste tien jaar heeft en het
maximale bedrag is dat u onder NHG kunt lenen.
- De starterslening niet meer dan 20% van de verwervingskosten is. Bovendien mag u het niet combineren met een koopsubsidie BEW+.
- De starterslening minimaal € 3.000 en maximaal € 20.000 bedraagt.
Meer informatie over de starterslening kunt u lezen op onze
website drimmelen.nl/starterslening
Explosieve toename eikenprocessierupsen
De gemeente Drimmelen voert jaarlijks een preventieve behandeling uit tegen de eikenprocessierups. Dit doen wij voorname-
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lijk langs verschillende toeristische routes waar veel eiken
staan. Toch lijkt er
dit jaar bij ons en de
gemeenten om ons
heen een explosieve
toename te zijn van
deze rupsen.
Wij gaan de eikenprocessierups in de openbare ruimte bestrijden door plukken
of zuigen. We verwachten hiermee de plaagdruk onder controle
te houden. Heeft u last van deze rupsen op uw eigen grond?
Schakel dan een professional in. Ga niet zelf aan de slag met een
stofzuiger of brander, want de brandharen kunnen zich verspreiden waardoor het probleem van kwaad tot erger gaat.
Om een plan van aanpak te maken voor de komende jaren inventariseren we alle meldingen over de eikenprocessierups in
de openbare ruimte. Het verwijderen van alle individuele nesten
of restanten daarvan zal nog een lange tijd in beslag nemen.
De brandharen van de eikenprocessierups veroorzaken gezondheidsklachten. De brandharen zijn zo klein dat u ze niet kunt
zien. Als ze u aanraken, dringen ze gemakkelijk in de huid, ogen
en luchtwegen. Dit veroorzaakt binnen een paar uur klachten
zoals jeuk, blaasjes, ontstoken ogen en verschijnselen die op een
verkoudheid lijken.
Meer informatie over dit onderwerp en wat u kunt doen bij
klachten kunt u vinden op www.ggdwestbrabant.nl/milieu-en-veiligheid/eikenprocessierups
Cliëntenonderzoek WMO
De gemeente onderzoekt momenteel de ervaringen van inwoners die zorg ontvangen in onze gemeente. Met de uitkomsten
van dit onderzoek kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening en de zorg verbeteren.
Ongeveer 1.300 cliënten ontvangen een vragenlijst. De vragenlijsten worden anoniem verwerkt door onderzoeksbureau Triqs.
We hopen dat zoveel mogelijk mensen die een vragenlijst hebben ontvangen mee willen werken aan dit onderzoek.
Verkeersmaatregelen gemeente Drimmelen 2018
De gemeente krijgt jaarlijks vele verzoeken om verkeerssituaties aan te passen. Deze volgen uit verkeerstellingen, dorpsschouwen en uit besprekingen met partijen zoals de basisscholen, WWZ, de bewonersgroepen en de buurtbusverenigingen.
Elk jaar maakt ons college een keuze uit de lijst met mogelijke
verkeersmaatregelen.
Voor 2018 heeft het college o.a. voor de volgende maatregelen
gekozen:
- Thijssenweg Wagenberg: twee versmallingen aanbrengen.
- Plaatsen straatgraffiti op de Adelstraat, Loonsedijk en Moerdijkseweg.
- Permanente route-aanduiding verkeersexamen plaatsen in
Lage Zwaluwe, Hooge Zwaluwe, Made en Terheijden.
- Inzet buurtbegeleidingstraject van VVN in de Brouwerijstraat
in Wagenberg.
Deze publicatie geldt als algemene mededeling. Wij gaan de komende tijd aan de slag met de voorbereiding van deze maatregelen. Hierbij hoort ook het informeren van de omwonenden.
Zij ontvangen tegen die tijd een brief met verdere informatie.
“Naast bovenstaande maatregelen doen we uiteraard nog veel
meer om de verkeersveiligheid in onze gemeente te verbeteren”, zegt wethouder Jan-Willem Stoop. Denk hierbij aan een
e-bikecursus en een opfriscursus verkeersregels. Ook worden
er nog maatregelen uitgevoerd die al eerder gepland waren (zoals de oversteek Bredaseweg en versmalling Moerdijkseweg).

BEKENDMAKINGEN
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Peppelhof 5 (4844 TB) (W-2018-0270): Het vernieuwen van het balkon.
Wagenberg, Wagenstraat 64A (4845 CW) (W-2018-0158): Afwijken regels bestemmingsplan voor het starten van een Bed&Breakfast in een vrijstaand bijgebouw.
Wagenberg,Wildestraat 17 (4845 PK) (W-2018-0236): Het bouwen van een veldschuur.
Terheijden, Bredaseweg 18 (4844 CL) (W-2018-0296): Het uitbreiden van de woning.
Terheijden, Hoofdstraat 16 (4844 CE) (W-2018-0122): Het kappen van een boom (beuk) in de achtertuin.
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 45-47, Wagenberg’ (NL.IMRO.1719.3bp16Dorpsstraat45-vg01)
De Raad van de gemeente Drimmelen heeft in zijn vergadering
van 31 mei 2018 besloten om het ontwerp bestemmingsplan
‘Dorpsstraat 45-47, Wagenberg’ ongewijzigd ten opzichte van
het ontwerp-bestemmingsplan vast te stellen (NL.IMRO.1719.
3bp16Dorpsstraat45-vg01). In het bestemmingsplan wordt de
bedrijfsbestemming omgezet in een reguliere bestemming Wonen.
Het bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 45-47’ ligt aan de noordzijde
van de Dorpsstraat in Wagenberg. Er worden elf woningen gerealiseerd waarvan acht appartementen en drie grondgebonden
woningen.
Het vaststellingsbesluit en het
vastgestelde bestemmingsplan
liggen tot en met
donderdag 26 juli
2018 ter inzage
bij de servicebalie
van het gemeentehuis in Made. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal
in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl
Tegen het raadsbesluit kan schriftelijk beroep worden ingesteld
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 2500 EA Den Haag, door:
- een belanghebbende die naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
- een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs
niet in staat is geweest een zienswijze naar aanleiding van het
ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te
brengen;
- een belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.
Als een beroepschrift is ingediend bestaat de mogelijkheid om
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening in te
dienen.
DORPSGERICHT WERKEN
Dorpsgericht werken gaat
om het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid. Hiervoor
werkt de coördinator dorpsgericht werken samen met bewoners, woningcorporaties, politie en straathoekwerker. Wilt u
ook bijdragen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via
140162 of llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen
via twitter: @LilianDrimmelen.
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Wij zijn Drimmelen!
De website www.WijzijnDrimmelen.nl is een interactieve website die inwoners, ondernemers, organisaties, gemeente en verenigingen uit alle dorpen binnen de gemeente Drimmelen bij
elkaar brengt.
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
18.00 uur en 20.00 uur voor vragen en/of het aanmaken van
berichten of een pagina. Er is hulp aanwezig om mensen te ondersteunen.

KERKEN
KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE
GEMEENTE TERHEIJDEN-WAGENBERG
Zondag 1 juli 2018, 10.00 uur: Gezamenlijke dienst met Lage
Zwaluwe, voorbereid door de commissie eredienst Lage Zwaluwe. Diaconiecollecte: PKN – Jeugdwerk. Koffiedrinken na de
dienst. Locatie: Het Witte Kerkje.
Zondag 8 juli 2018, 10.00 uur: Dienst bij SOVAK, zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Ds. E. Fockens. Viering Heilig Avondmaal. Collecte Stichting Weeshuizen
Belarus. Locatie: SOVAK, Multifunctioneel Centrum Gruijtplein,
Koningsveld 1, Terheijden.

VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt te Terheijden
email: terheijden@naardekerk.nl
Diensten door de week en in het weekend
Zaterdag 30 juni 19.00 uur: Woord- en Communieviering.
Seizoenafsluiting: Anthony Singers. “In de binnentuin van Verzorgingshuis Antonius Abt.” Voorganger: pastoraal werker H.
Geppaart. Koor: Anthony Singers.
Maandag 2 juli 10.30 uur: Woord- en Communieviering in
Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger: Mevr. G.v.d. Korput.
Zaterdag 7 juli 19.00 uur: Eucharistieviering. Seizoenafsluiting Dames-, Heren- en Gummaruskoor. Voorgangers: pastoor J.
Paes en Mevr. A. Schoenmakers. Koor: Dames-, Heren- en Gummaruskoor.
Maandag 9 juli 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 opnemen met telefoonnummer 06-51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzigingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de gemeentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat binnen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. weten
aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden tel.
076 5931216. Bij voorbaat dank.
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Kanselbericht Vijf Heiligenparochie
Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van de Vijf Heiligen Parochie wil ik u de volgende mededeling
doen.
De bisschop van Breda, Mgr Liesen, die de verantwoordelijkheid heeft om in het gehele bisdom goede pastorale zorg te
realiseren, heeft op Han Geppaart een beroep gedaan om met
ingang van 1 september aanstaande een benoeming te aanvaarden als pastoraal werker in het team van de Nazarethparochie
te Breda en de parochie O. L. Vrouw ten Hemelopneming te
Prinsenbeek. Han heeft deze benoeming aanvaard. Dat betekent
dat we afscheid van Han gaan nemen. Sinds 1 november 2009 is
Han Geppaart als pastoraal werker lid van het pastoraal team
van onze parochie.
We hebben met het bisdom gesproken over de vacature die nu is
ontstaan en over de vraag hoe het pastoraal team versterkt kan
worden. Het bisdom heeft aan onze pastoraal werker Gerard
Oostveen gevraagd om per 1 september aanstaande voltijds in
onze parochie te komen werken. Op dit moment werkt Gerard
nog anderhalve dag in de week in de Sint Elisabethparochie te
Raamsdonksveer. Gerard Oostveen heeft daarmee ingestemd.
We zijn blij en dankbaar dat hij deze benoeming heeft aanvaard.
De bisschop heeft aan mevrouw Giny van der Korput, gepensioneerd pastoraal werkster, gevraagd om het pastoraal team te
versterken. Giny heeft daarop positief geantwoord en zal per 1
september aanstaande in het pastoraal team meewerken. Wij
zijn haar dankbaar dat zij de opdracht van de bisschop aanvaardt
en haar inzet wil uitbreiden.
Over de toekomstige taakverdeling zullen we u te zijner tijd
informeren.
Tot zover het bericht vanuit het bisdom.
Als parochiebestuur en pastoraal team willen we daar graag aan
toevoegen, dat we begrip hebben voor de keuze die Han Geppaart heeft gemaakt, maar dat we hem node zien vertrekken.
Han heeft heel veel voor onze parochie betekend, we denken
daarbij aan de begeleiding van de werkgroepen voor het doopsel, de communie en het vormsel. Zijn grote inzet voor de peuter-, kleuter- en gezinskerk. En vooral ook zijn huisbezoeken aan
mensen die het moeilijk hebben. We zullen Han gaan missen.
We hebben met Han afgesproken dat we op 26 augustus aanstaande afscheid van hem nemen.
Wij zijn blij dat Gerard Oostveen zich fulltime voor onze parochie gaat inzetten. Gerard is in onze parochie al op veel plaatsen actief. Maar nu wordt de Vijf Heiligen Parochie definitief zijn
thuisbasis en kan hij verder bouwen aan onze geloofsgemeenschap. We zijn blij en dankbaar dat hij dat wil doen.
Dit samen met de gewaardeerde ondersteuning van Giny van
der Korput, Giny is bekend in onze parochie omdat ze in onze
parochie woont en er reeds als vrijwilliger taken vervult. Wij
zijn ook haar dankbaar dat zij haar ruime ervaring in wil zetten
voor onze parochie.
Samen met pastor Vincent Schoenmakers, pastor Jan Paes en de
vele vrijwillige medewerkers in de liturgie heeft het parochiebestuur er het volste vertrouwen in, dat dit team u als parochianen
wil voorgaan en bijstaan in uw geloofsleven, geïnspireerd door
het leven van Jezus, om samen met onze medemens te vieren,
dienen en leren.
Dank voor uw aandacht.

IETS VERDER VAN DE TOREN
EERSTE MAJORETTEGROEP VOOR
KINDEREN MET EEN BEPERKING
Nu in Made

Een droom komt uit, dat zijn de woorden
van Angela Donkers. Al 2 jaar zijn Rianne
en Angela bezig om een majorette-groep
op te zetten voor kinderen met beperking.
Begin dit jaar zochten ze contact met Femke Selders, buurtsportcoach gemeente Drimmelen vanuit Surplus Welzijn. Femke: “Ze hadden de puzzelstukjes zelf al in hun
hand, maar ze moesten alleen nog even goed in elkaar passen.
Daar heb ik ze bij geholpen. We hebben verschillende locaties
bekeken en vergeleken, flyers gemaakt, samen bekeken wat we
nu precies willen en wat belangrijk is! Veiligheid is belangrijk, dus
hebben we een aantal verpleegkundigen die om de beurt aanwezig zullen zijn tijdens de trainingen. Voor de locatie kwamen
we uit bij de Amerhal, mooie hoge plafonds, rolstoelvriendelijk,
toegankelijk, genoeg parkeerplaatsen, exploitant die meedenkt
en meewerkt.”

Nu, bijna 4 maanden later, is de puzzel klaar, de stukjes liggen in
elkaar en dus was de opening van de eerste majorettevereniging
van Nederland voor kinderen met een beperking een feit! Amber knipte vol trots het lint door! Amber gaf een demonstratie
en vervolgens konden alle belangstellenden kennis maken met
de majorettewereld. Je bent altijd vrij om een keer te komen kijken / mee te doen om te kijken of het iets voor je is. Voor meer
info kijk op www.paradoskonale.nl, mail naar aangepastemajorette@gmail.com of neem contact op met Angela 06-55797655
of Femke 06-23067360.

OP STAP MET EEN VVV-GIDS
Wist u dat Breda een historische band
heeft met ons Koningshuis? Dat de Bredase Haven vroeger een belangrijke aanvoerplaats van zeevis was en dat er een echt
Nassaukasteel midden in het stadscentrum
staat?
Gidsen van de VVV Breda vertellen er alles
over tijdens de Historische Kilometer op
zaterdag 30 juni.
De Historische Kilometer voert via het Nassaumonument naar
het park Valkenberg, de vroegere kasteeltuin. De gids leidt u
rond over het terrein van het Kasteel van Breda, maar ook door
de adembenemende Grote of Onze Lieve Vrouwekerk en over
het middeleeuwse Begijnhof. De wandeling brengt u op plaatsen
die normaal gesproken niet voor publiek toegankelijk zijn.
In het kasteel is de Koninklijke Militaire Academie gevestigd.
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Daarom is dit terrein alleen toegankelijk onder begeleiding van
een VVV-gids en is een legitimatiebewijs verplicht!
Door deel te nemen
aan de Historische
Kilometer
draagt u bij aan het
behoud van de Grote Kerk en het Kasteel van Breda.
De wandeling vertrekt om 14.00 uur
(13.45 uur verzamelen) vanaf de VVV aan de Willemstraat. Om
teleurstellingen te voorkomen, wordt vooraf reserveren aanbevolen! Dat kan via 0900-5222444 (€ 0,25 per minuut) of info@
vvvbreda.nl. Prijs: € 8,95 (volwassenen), € 7,95 (kinderen 4 t/m
13 jaar). GRATIS voor BredaPas-houders.
VVV Breda organiseert iedere laatste zaterdag van de maand
(behalve 24 november) en tijdens de zomer-, herfst- en kerstvakantie wandelingen o.l.v. een VVV-gids. Afwisselend worden de
Historische Kilometer en de Kasteelwandeling gelopen.
Groepen kunnen deze, maar ook andere wandelingen, het hele
jaar op afspraak lopen.

SPARKLING PEOPLE MET VAMOS!
Zin een leuke middag in De Schelp in Oosterhout? Dat kan. Op
8 juli treden Sparkling People en Vamos daar op, van 15.00 uur
tot 17.00 uur.
Het pop- en musicalkoor Sparkling People telt ruim veertig leden. Kom luisteren en kijken naar
de musicalsongs, ballads en wat zij
nog meer op het podium brengen
in het Nederlands en Engels.
Flamencogroep Vamos bestaat uit 5 gitaristen en 3 zangeressen
met een aanstekelijke passie voor
vrolijke Spaanse rumba’s en ingetogen luisterliedjes.
Vamos op 8 juli naar De Schelp,
De Vijzel 6, 4901 JH Oosterhout!

SPIRITUELE AVOND MET HET THEMA
SJAMANISME
Willy Bijleveld en Willem van Gils
zijn deze avond de gastsprekers
en ze vertellen over het sjamanisme. Ook mag u aan hen vragen
stellen of over uw eigen ervaring
met het sjamanisme vertellen. Na
de pauze is er gelegenheid om te drummen en laten ze sjamanistische zang horen. U mag een drum meebrengen. Het is een
laagdrempelige informatieve bijeenkomst (dialoog) over spiritualiteit, bewustzijn en healing (Spiritueel Café Drimmelen). Een
informeel gebeuren waar je interesses kunt delen met gelijkgestemden en er is ook ruimte voor spontane gesprekken bij de
gezellige nazit. U bent van harte welkom!
Locatie: Hotel-Partycentrum ’t Trefpunt, Raadhuisplein 1A, 4921
ZJ in Made; datum: woensdag 04 juli 2018
Tijd: 20.00 u. tot 22.00 u., inloop 19.30 u (pauze +/- 21.00 u.),
entree: € 5,- (a.u.b. gepast betalen, bij voorbaat dank)
Voor meer informatie of vragen kunt u telefonisch contact
opnemen met Annie Fens 076-8871933, 06-53776005, of per
e-mail info@anniefens.nl. Kijk ook eens op www.anniefens.nl
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Het zijn openbare avonden en u heeft altijd uw eigen verantwoordelijkheid of u iets of niets doet met wat er verteld en
uitgewisseld wordt op deze avonden.

OPEN LES DJEMBÉ EN PRESENTATIE
CURSUSGROEP PONDA O’BRYAN
Op zondag 1 juli is het mogelijk om aan een gratis openbare
djembé-les deel te nemen onder leiding van Ponda O’Bryan. De
openbare les wordt gegeven in de Rudolf Steiner School (Minckelersstraat 27) te Breda. Als u er ooit aan heeft gedacht of
djembé spelen iets voor u is, dan is er nu een kans om dat uit
te proberen.
Na de openbare lessen geeft de bestaande cursusgroep van Ponda een presentatie. Door deze bij te wonen krijg je een beeld
van de vaardigheden die de cursisten zich hebben eigen gemaakt
en wat je van de lessen mag verwachten. We eindigen met een
gezamenlijke jamsessie waaraan iedereen (ook zonder ervaring)
kan meedoen op zijn/haar niveau.
Samenvatting programma:
13.30 uur Open les
14.30 uur Korte pauze
14.45 uur Presentaties door bestaande cursusgroep
15.00 uur Jamsessie (iedereen kan op eigen niveau meedoen)
15.45 uur Einde
Ponda O’Bryan verzorgt op maandagavonden op deze locatie djembélessen. U kunt
zich hiervoor na afloop als belangstellende
opgeven. U wordt dan uitgenodigd voor
een gratis proefles.
We stellen het prijs als u zich op voorhand
zou willen aanmelden door een mailtje te
sturen naar saniro@kpnmail.nl of te bellen
naar 076-5718968. Dan weten we bijvoorbeeld hoeveel djembés er nodig zijn.
Ponda O’Bryan heeft als geen ander het
vermogen om de traditionele West-Afrikaanse muziek in een
voor ons begrijpelijke methode om te zetten. Hij staat te boek
als autoriteit op het gebied van de Malinkestijl en is een zeer
goede en trendsettende docent met een schat aan informatie op
het gebied van muziek en traditie. Hij heeft in Guinee en Mali bij
verschillende djembegrootmeesters diverse stijlen bestudeerd.
Vanaf 1985 ontwikkelde hij zijn eigen lesmethodiek.

CAPPELLA EX OCCASIONE OPENT
ZOMERPODIUM
Zondag 1 juli opent Cappella ex Occasione het Zomerpodium
2018 in de Grote Kerk Breda. Het Bredase kamerkoor, dat in
2006 door dirigent Ruben de Grauw werd opgericht, telt 22

leden en verzorgt een ‘Frans’ programma met religieuze composities van Francis Poulenc en Maurice Duruflé. Centraal op
het concert staat het Requiem van Gabriel Fauré. Medewerkingwordt verleend door sopraan Isolde Fluitsma, bariton Ronald Tielemans en organiste Tannie van Loon. Aanvang 13.00 uur,
einde rond 14.00 uur. Vrije entree.
Kijk voor meer informatie op www.grotekerkbreda.nl/agenda
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TERUGBLIK OP EEN
FUTURAMA; UNIEKE BLIK OP ENERGIENEUTRAAL TERHEIJDEN
Futurama, het energiefestival van Traais Energie Collectief was een groot succes. Ruim 500 bezoekers bezochten de beleving op de Kleine Schans waar ze konden ervaren hoe Terheijden
eruit gaat zien in 2025. Deze indrukwekkende film, met Terheijdenaren in de hoofdrol, gaf een
unieke blik op de energieneutrale toekomst van het dorp.
Het Traais Energie Collectief vierde tevens haar eenjarig bestaan tijdens dit festival. Naast de
beleving was er van alles te zien en te ervaren op de Schans. Zo konden Terheijdenaren met een VR-bril windmolen de Noord
beklimmen en Terheijden bekijken vanaf een hoogte van 140 meter. Professoren van Mad Science gaven speciaal aan de kinderen
science shows met knallende experimenten. Op de energiefietsen werd hard gefietst om zoveel mogelijk energie op te wekken en
met de energietafel bouwden Terheijdenaren hun eigen energielandschap.
Veel bezoekers waren onder de indruk van de activiteiten en plannen van het collectief. Dit resulteerde in ruim 50 nieuwe leden.
De teller staat inmiddels op 338 leden! Een indrukwekkend aantal voor een collectief dat 1 jaar onderweg is.
Meer weten of lid worden? Ga naar traaisenergiecollectief.nl
Energiesauwel Mientje Sop

Energiediner

Opbouw
Yes,
we
can
if we
Traai

Mad Sience

Terheijden 2025

Mette opent
Futurama
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Foto’s van
Johan den Ridder,
Sander Lodewikus,
Arnold Velders en
Gerard van Vugt.

Energiefietsen

N SPECIAAL WEEKEND

ZUIDERWATERLINIE
FESTIVAL
Foto’s:
Gerard van Vugt

Dit is de laatste RdT voor de zomervakantie.
Op 15 augustus verschijnt RdT 995.
Kopij en advertenties graag
uiterlijk 8 augustus inleveren.
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@rondom
detoren.nl
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Gezondheid
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

Alarmnummers - Politiezaken
Alarmnummer Algemeen
Politie Zeeland en WestBrabant Team		
Wijkagent		
Terheijden Wagenberg

112
0900 - 88 44
www.politie.nl
Laurens Brooimans & Dayenne Sjardijn
0900 - 88 44

Gemeente informatie
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: 18-07, 15-08
Wagenberg
Groen: elke vrijdag/Grijs: 20-07, 17-08
Ophalen oud papier		
07-07-2018
Ophalen plastic afval Terheijden:
11-07, 25-07,08-08-2018
		
Wagenberg:
13-07,27-07,10-08-2018

Overige
Bibliotheek Terheijden: 		
				
Stichting Volksbelang:		

di./wo. 15.00 - 17.30 uur
vr. 15.00 - 19.30 uur 		
0162 - 67 98 00

Colofon
Website:			
www.rondomdetoren.nl
Facebook:		www.facebook.com/rondomdetoren
Twitter:			
www.twitter.com/rondomdetoren
Inleveren kopij: 		
info@rondomdetoren.nl
			
uiterlijk 08-08-18 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:
advertentie@rondomdetoren.nl
			
T 06 - 53 89 20 35
			
uiterlijk 08-08-18 (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

