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UITGAAN

PUUR  WIT PRESENTEERT: 
BORIS MCCUTCHEON & THE SALTLICKS 
 “High desert waltzes en aanstekelijke rootsrock” 

Het nieuwe seizoen begint al vroeg namelijk op donderdag 
30 augustus 2018 met een optreden van Boris McCutcheon 
& the Saltlicks. Hij is na een lange tijd eindelijk weer in Neder-
land en de kans om deze fantastische artiest te laten optreden 
wilde ik niet laten lopen. Een absolute aanrader! Zijn muziek 
is rauw, intens en sfeervol. Hij is gezegend met een stem die 
gruizig, warm, kalmerend en soulvol tegelijk is. Een stem als geen 
ander eigenlijk.

Boris McCutcheon & the Saltlicks speelde al op veel Nederland-
se festivals en zijn talent voor tekst en melodie is onberispelijk. 
Boris’ ‘roots’ liggen op het platteland van Massachusetts, maar 
hij heeft zich inmiddels al enige tijd geworteld in de bergen van 
New Mexico, de plek waar zijn muzikale ziel zich het meest 
thuis voelt. Vandaar dat de term New Mexicana opduikt bij het 
omschrijven van zijn muziek die voor de hoofdmoot bestaat uit 
Americana maar waar vele verschillende invloeden in te horen 
zijn zoals folk, blues soul, country, pop en rock. Je zou er invloe-
den van Leonard Cohen, Steve Earle en Neil Young in kunnen 
aanwijzen, maar eigenlijk is zijn stijl gewoon uniek. 
Afgelopen jaar bracht hij weer een nieuw studio-album uit ge-
naamd  “I’m Here Let Me In” waarin de invloeden van de woes-
tijn van zijn geliefde New Mexico altijd weer doorheen waaien. 
Ook de recensenten zijn erg enthousiast over Boris McCut-
cheon hetgeen blijkt uit de volgende recensies: “Een lust voor 
het oor” - NRC, “Om van in de war te raken, zo mooi” - Het 
Parool, “Ontstijgt zijn genre en creëert zijn eigen” - AltCoun-
try.nl, “Een van de meest veelzijdige talenten die op deze aarde 
rondlopen…” - Heaven, “Een talent waarmee serieus rekening 
dient te worden gehouden” - Oor
Kaartverkoop
Kaarten voor dit optreden kosten € 14,- en zijn verkrijgbaar bij 
Tinckerbell, Hoofdstraat 72 in Terheijden. Het is ook mogelijk 
om kaartjes te reserveren via het e-mailadres puurwit@gmail.
com. Geef de naam van de artiest aan en het aantal kaarten. 
Vervolgens ontvang je een bevestigingsmail en liggen de kaartjes 
klaar bij de ingang van het Witte Kerkje voorafgaand aan het 
concert. De deuren gaan open om 20.00 uur en het concert 
begint om 20.30 uur.
Meer informatie? Kijk op www.puurwitconcerten.nl en 
www.facebook.com/puurwit.

SPIRITUELE  WANDELING IN TERHEIJDEN 

Heerlijk wandelen in de mooie natuur van 
Terheijden tijdens de Spirituele Wandeling op 
zondagochtend 19 augustus van 10.00 tot 
12.30 uur in de Munnikenhof in  Terheijden. 
Bij deze wandeling gaan we de MIR-methode 

toepassen en 2 meditaties. “Een mooie spirituele ervaring om 
dichter bij jezelf te komen”.  Je bent van harte welkom!  
Aanmelden kan via email info@anniefens.nl of annie.shiva@
gmail.com of telefonisch 06-53776005.  Bijdrage: € 12,- p.p. 
Vertrek vanaf Gastenverblijf de Munnickenheide in Terheijden.
Voor meer info kijk op www.anniefens.nl bij Spirituele Wande-
ling.

OFFICIËLE  START  ‘DE ABT’ 
MET ONTHULLING  WAND 
Met het plaatsen van een bijzondere afscheidingswand 
is het kerkgebouw klaargemaakt voor de toekomst

Op zondag 9 september 2018 om 
11.30 uur vindt in Terheijden de officiële 
start van ‘De Abt’ plaats met de onthul-
ling van de afscheidingswand. De opening 
zal verricht worden door burgemeester 
Gert de Kok, waarna de wand feestelijk 
wordt onthuld. Na de opening gaat er 
een middagprogramma van start met op-
tredens en exposities. Stichting Behoud 
De Antonius Abt nodigt alle Terheijdena-

ren en andere belangstellenden van harte uit om de opening bij 
te wonen en een kijkje te komen nemen in De  Abt!
Teruglopende kerkbezoeken en inkomsten dreigden ervoor te 
zorgen dat de  Antonius  Abtkerk in Terheijden voorgoed de 
deuren zou moeten sluiten. Stichting Behoud De Antonius Abt 
is toen in het leven geroepen om het monumentale kerkgebouw 
te behouden. Met het plaatsen van een afscheidingswand is de 
Heilige Antonius Abtkerk in tweeën verdeeld: een kleine kerk 
blijft behouden voor de parochianen en een aparte zaal (‘De 
Abt’) gaat dienstdoen als multifunctionele ruimte. Zo kan het 
gebouw ook in de toekomst een centrale rol in het dorp blijven 
spelen. 
Het project is niet zomaar tot stand gekomen. Het bijzondere 
ontwerp van de wand komt van architect Edwin Paymans van 
Synarchi  Architecten uit Roosendaal en Susan Nash, kunstena-
res uit Breda. Samen met vele vrijwilligers hebben ze het ont-
werp gerealiseerd door het beplakken van de wand met afbeel-
dingen.  Aannemersbedrijf Rasenberg heeft de wand vervolgens 
opgebouwd en een gedeelte ervan gesponsord.
Sponsors waren onmisbaar bij het realiseren van de wand en 
‘De Abt’. Zo heeft zowel het bestuur van de Vijf Heiligen Pa-
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OPROEPEN

rochie als het Prins 
Bernard Cultuur-
fonds bijgedragen. 
Daarnaast heeft de 
gemeente Drimme-
len, in het kader van 
toegankelijkheid, een 
invalidentoilet ge-
subsidieerd. Dankzij 
deze giften en de on-
vermoeibaarheid van 
vele vrijwilligers is 
‘De Abt’ nu klaar om 
in gebruik genomen 
te worden! 
Houdt de Facebook-
pagina van Stichting 
Behoud De Antoni-
us Abt, de website 

(www.behoudantoniusabt.nl) en toekomstige edities van dit 
nieuwsblad in de gaten voor de bekendmaking van het volledige 
programma op 9 september.

IETS  VOOR  JOU?

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:
Vrijwillig management assistent
Ben je goed in organiseren en coördineren en wil je dit vooral 
doen bij een bijzondere vrijwilligersorganisatie? Dan ben je zeer 
welkom bij stichting Leergeld  West Brabant Oost. Samen met 
de coördinator ben je verantwoordelijk voor acties, evenemen-
ten en bijeenkomsten.
Hou je van een uitdaging en leiding geven?
Bij Scouting Made zoeken ze leiders voor jongeren van 5 tot 
18 jaar. Met veel plezier leer je de jongeren samen te werken, 
zelfstandig te worden en respect voor elkaar en de natuur te 
hebben. Wekelijks organiseer je activiteiten voor een groepje 
kinderen, je wordt goed begeleid en ingewerkt.
Mentoren gezocht!
Wil je zinvol werk doen en écht iets voor een ander betekenen? 
Als mentor draag je de zorg over een ander en dat is meer 
dan alleen een dankbare taak. Je helpt mensen die niet meer 
voor zichzelf op kunnen komen, en geen naaste familie of andere 
naasten hebben. Je wordt door de rechtbank benoemd.
Ben je ouder dan 18 jaar en bereid om over de persoonlijke 
belangen van een ander te waken?
Wandelvrijwilliger
Op de woensdagmorgen is er een wandelactiviteit van Surplus 
in Terheijden. Een van de deelnemers is rolstoelgebonden en 
vindt het fijn om mee te doen. Er is al een vrijwilliger voor haar, 
maar die kan niet altijd.  Wie wil zich hierbij aansluiten?

Foto: Henk ten Bouwhuis
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EN  TOEN GEBEURDE....

VAN  ALLES  WAT

Zwemvrijwilliger
Hou je van gezellig, gezond en sportief? NIEUW: bewoners van 
Ganshoek kunnen mee gaan zwemmen. Hou je van zwemmen 
en wil je ouderen hierbij begeleiden en helpen? Ze hebben vaak 
wat hulp nodig bij aan- en uitkleden, bij in en uit bad en bij het 
zwemmen zelf.
DUO fietsvrijwilliger
Het ziet er altijd zo gezellig uit als mensen op een DUO fiets 
rijden. Als je dat ook vindt en je wil dit graag eens doen: Bij An-
tonius  Abt hebben ze een DUO fiets en de bewoners vinden 
het heerlijk om hier een ritje mee te maken, zeker nu het mooi 
weer is.  De fiets heeft een trapondersteuning, waardoor het 
niet zwaar fietsen is.

NIEUW:  VRIJWILLIGERS EVENT 2018
voor organisaties, vrijwilligers én mensen die 
vrijwilligerswerk willen gaan doen

Proef én beleef vrijwilligerswerk op donderdag 11 ok-
tober van 17.00 – 19.00 uur in het Dongemondcollege 
Tijdens dit event staat het vrijwilligerswerk centraal met een 
gevarieerd programma:
- Cabaret FLAMOUS uit Drimmelen 
- Proeverijen en belevingen. Een ‘vrijwilligers’ quiz met een leuke 
prijs
- Natuurlijk een hapje en een drankje
- Presentatie van vrijwilligersorganisaties 
- Presentatie van VAD, de  Vrijwilligers Academie Drimmelen  
- Dé kans om je vacatures te laten zien
Hier wil je bij zijn! 
Voor organisaties: laat jezelf zien!  Voor vrijwilligers: proef en 
beleef! Deelname is gratis. 
Het vrijwilligersevent is een samenwerking met VIP,  VAD, Theek 
5, coördinatoren zorginstellingen, Dorpsgericht werken ge-
meente Drimmelen

OUD  AUGUSTUS-NIEUWS 1

In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw werden bij de vele boer-
derijen die er toen in onze dorpen nog waren, regelmatig de 
aanwezige stieren gekeurd.  In augustus 1933 werd de komende 
najaarskeuring in de Bredasche Courant bekend gemaakt.
De Wagenbergse Boerenbond had in 1904 een fokstier aange-
schaft. De voorzitter Jos Biestraten, die woonde in een grote 
boerderij ter plaatse van Brouwerijstraat 15-15a, heeft hierover 
genoteerd:
“Wij hebben op Wagenberg verleden jaar eene vereeniging op-
gericht ter bevordering van de veestapel en daartoe aangekocht 

een gemeenschappelijke fokstier.  Deze werd 20  April 1904 ont-
vangen voor f.180 koopsom, werd 28 Jan. 1905 afgeleverd voor 
verkoopsom van f. 240. In die 288 dagen kostte die stier aan 
voeder f. 229,35, dat is ruim 79 cent per dag.”

Meer hierover is te lezen in het  Vlasseltboekje 83: “100 jaar N 
C B Wagenberg 1898-1998”.
Op 21 augustus 1928 brandde het café van Willem van der San-
den, nu ter plaatse van  Wagenstraat 57,  tot de grond toe af. 
Ook de pas binnengereden oogst ging in de vlammen verloren. 
Van deze brand werd melding gemaakt in minstens acht verschil-
lende kranten.

In de zomer van 1928 kwam een groot aantal zigeuners vanuit 
Made door Wagenberg. Dit was te lezen in de provinciale krant 
van 29 augustus 1928.  Vervolgens zullen ze naar Breda zijn ge-
gaan, want enkele weken later stond in de Bredasche Courant 
dat er “Weer zigeuners in de stad” waren.

En op donderdagavond 27 augustus 1953 werd kleermaker 
Peer Welten, Dorpsstraat 51, overvallen door een gemaskerde 
man. Hij werd bedreigd en geslagen met een pistool. “De vrouw 
van W.  kwam haar echtgenoot te hulp, waarop de aanvaller de 
vlucht nam en het wapen, dat een alarmpistool bleek te zijn, liet 
vallen. De gealarmeerde rijkspolitie zette onmiddellijk met een 
speurhond de opsporingen naar de dader in, daarbij geassisteerd 
door bewoners uit de omgeving. Heel de polder werd afgezocht, 
maar de dader is tot nu toe niet gevonden.”
Johan van der Made

SOVAK KOMT OP STANDPLAATS IN 
HAVEN  TERHEIJDEN

Zorginstelling SOVAK gaat vanaf 16 augustus de standplaats in 
de haven van  Terheijden bezetten. Dit doen zij met een op-
vallende foodtruck, waar cliënten zelfgemaakte appeltaarten, 
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broodjes en dranken verkopen 
op donderdag en vrijdag.
De gemeente heeft eerder dit 
jaar ondernemers uitgenodigd 
om zich aan te melden de stand-
plaats voor een dag of dagdeel 

per week in het seizoen te huren. Naast een ondernemer met 
een viskraam voor de woensdagen liet ook SOVAK weten be-
langstelling te hebben om invulling te geven aan dagbesteding 
voor hun cliënten.     
Wethouder John van Oosterhout: “Ik ben erg blij met het initi-
atief van SOVAK dat straks ook op donderdag en vrijdag fiet-
sers en wandelaars terecht kunnen voor een versnapering in 
de haven van Terheijden. Dit is goed voor de recreanten, maar 
ook voor de cliënten van SOVAK die zo iets wezenlijks kunnen 
betekenen voor de lokale gemeenschap van Terheijden.” 

Olga Roelen, teamcoach bij SOVAK:  “Een aantal van onze cliën-
ten gaat onder begeleiding de foodtruck bemensen. Maar op de 
achtergrond vinden veel meer cliënten hier een dagbesteding in. 
Met het aankleden van het terras en de foodtruck, het maken 
van decoratie voor op de tafels, het bakken van verse appeltaar-
ten en het bereiden van broodjes en koffie en thee vanaf onze 
dagbestedingslocatie aan de Ruitervaartseweg in Terheijden. 
Ook kunnen we de foodtruck op andere dagen inzetten bij eve-
nementen van onszelf of van anderen om ons meer te laten zien 
en te verbinden met de samenleving.”  
 
FOTO  VAN DE MAAND

De foto van 
de maand juli/
augustus van 
fotoclub Dinasa. 

De fotograaf is 
Lies Gommers.                  

 

 



6

NIEUWS UIT HET OVERLEG  VAN HET 
WMO-PLATFORM DRIMMELEN

Het WMO-Platform Drim-
melen adviseert het Col-
lege van Burgemeester 
en Wethouders over het 
beleid rond de  Wet Maat-

schappelijke Ondersteuning (WMO).
Informatie over WMO-zaken:
Integraal Beleidsplan Sociaal Domein
De gemeente gaat, zoals eerder gemeld, een totaal “integraal” 
beleid opstellen voor het “sociaal domein”. Bij de opstelling van 
dat beleid worden zoveel mogelijk inwoners betrokken.  Tijdens 
bijeenkomsten in Drimmelen(dorp) zijn er veel van belang zijn-
de onderwerpen aan de orde gekomen. Movisie gaat nu een en 
ander verder uitwerken. Daarmee gaat de gemeente aan de slag. 
Tijdens de volgende Platformvergadering staat het conceptbe-
leidsplan mogelijk ter bespreking op de agenda. 
(Blijven) Wonen met gemak
Veel inwoners hebben informatieve bijeenkomsten bijgewoond 
over het project “Wonen met gemak”. Over een vervolg van 
dit project dachten veel betrokken partijen mee. Speciaal hoe 
Wonen met gemak te bereiken is, door “preventief kijken” naar 
je woning. Meer dan de helft van de 55-plussers heeft het huis 
niet aangepast met het oog op mogelijke ouderdomsgebreken.  
Want veel 55-plussers zijn niet bezig met “langer thuis blijven 
wonen”. De meesten vinden zich nog te jong. Of zeggen actie 
te ondernemen “als het zo ver is”.  Volgens onderzoek is slechts 
een kwart van de Nederlandse 55-plussers bezig plannen te ma-
ken, waarvan tien procent een verbouwing overweegt en twaalf 
procent nadenkt over verhuizen. Bij verbouwingen worden 

aanpassingen voor de ‘levensloopbestendigheid’ vaak uitgesteld, 
of zelfs helemaal niet aangebracht. Zestien procent geeft aan 
daar niet aan te willen vanwege de kosten of de administratieve 
rompslomp. Zij verwachten, vaak ten onrechte, bij gemeenten 
een beroep te kunnen doen op de Wmo. Bijvoorbeeld om een 
traplift krijgen. Een werkgroep denkt verder na over het project. 
Koerskaart
Vanuit de ideeën die zijn aangedragen bij de samenkomsten over 
de zgn. Koerskaart zijn enkele al uitgewerkt en aangevraagd, zo-
als middelen voor de “streetleague”, voor “automaatje”, en voor 
“huiskamer op wielen”.  En ook voor de “pluktuin”.  Meer infor-
matie daarover komt op de website www.wijzijndrimmelen.nl
Lidmaatschap WMO-Platform? 
Over enige tijd gaat een aantal leden van het Wmo-Platform 
aftreden. Het Platform zoekt daarom inwoners die belangstel-
ling en tijd hebben om mee te den-
ken over het gemeentelijk beleid en 
de uitvoering daarvan op het gebied 
van, onder meer,  WMO en Jeugd-
zorg. Hebt u interesse maar wilt u er 
iets meer van weten?  Vraag informa-
tie op onderstaand adres. 
U bent overigens ook welkom op de openbare vergadering van 
het Platform, de tweede woensdagmorgen van de maand.  
Vragen of opmerkingen over deze informatie? 
Reageren kan naar het WMO-Platform Drimmelen per brief p/a 
Middelmeede 5, 4921 BZ Made of per email: info@wmoplat-
formdrimmelen.nl of per telefoon: 0162 683142.  
Website: www.wmoplatformdrimmelen.nl

MOOI  SOVAK

Op zoek naar een écht origineel 
cadeautje? Creatieve cliënten van 
SOVAK maken op de activiteiten-
centra van SOVAK de mooiste 
producten. 

Fleurige wenskaarten, sleutel-
hangers, weelderige schalen 
van papier-maché, tuinkaar-
sen, vogelhuisjes en nog veel 
meer toffe hebbedingen en ca-

deau-artikelen. 
Dus wil je je vriend of familielid 
eens echt verrassen? Kom dan 
shoppen 
op het 

multifunctioneel centrum 
Gruijtplein aan het Ko-
ningsveld 1 in Terheijden.
Je bent iedere werkdag 
tussen 8.30 en 17.00 uur 
welkom!
              



7

TERHEIJDEN  ALS STERK  TOERISTISCH 
MERK:  TOERISTISCH  TRAAIE
Aanmeldingen geopend voor een bustour om 
Terheijden toeristisch op de kaart te zetten

Op 13 oktober 2018 
vertrekt in Terheijden de 
Traaie on Tour-bus vanaf 
café Ons Thuis. Op deze 
tour komen ondernemers, 
stichtingen, vrijwilligers en 

bedrijven samen om aan elkaar hun producten en initiatieven te 
presenteren. Het idee hierachter is om deze mensen met elkaar 
te verbinden in één sterk merk:  Toeristisch  Traaie. 
Geïnteresseerden die nog niet benaderd zijn, zijn van harte wel-
kom zich aan te melden door een email te sturen naar 
pkimmel@drimmelen.nl. 
Het volkslied van Terheijden geeft al aan dat er in Terheijden 
veel te zien en te beleven is: “de Schans en de Meulen, de Merk 
en de Kerk”. Maar Terheijden heeft nóg veel meer te bieden. 
Zo zijn er campings, restaurants, een zwembad, een pontje, een 
Eendenkooi... kortom, te veel om op te noemen. Reden genoeg 
om de handen ineen te slaan en Terheijden toeristisch op de 
kaart te zetten.
Samenwerken op toeristisch gebied en van elkaar leren is het 
idee achter ‘Toeristisch Traaie’. Initiatiefnemers Kathleen van 
Gorp van café Ons Thuis en Petra Kimmel van VVD Drimmelen 
speelden al langer met het idee om werk te maken van toeris-
tisch promoten van het dorp waarin ze wonen.
Petra Kimmel: “Terheijden heeft ontzettend veel te bieden 
op het gebied van toerisme en recreatie. Helaas is niet alles 
hiervan even bekend. Daarom hebben we deze bustour ge-
organiseerd. Zodat mensen bij elkaar op bezoek kunnen om 
te horen en te zien wat er allemaal in Terheijden gebeurt en 
van elkaar te leren hoe we elkaar kunnen versterken. Het is 
de bedoeling dat iedereen er uiteindelijk beter van wordt!” 
Er zijn al veel aanmeldingen voor de tour op 13 oktober 2018 
binnengekomen. Mochten er onverhoopt mensen vergeten zijn 
waarvan hun bedrijf of (vrijwilligers)organisatie een bijdrage kan 
leveren aan  Toeristisch  Traaie dan worden deze opgeroepen 
om zich vóór 1 september aan te melden. Zo zorgen ze ervoor 
dat de Traaie on Tour-bus ook bij hen langskomt op 13 oktober. 

VAKANTIEPROGRAMMERING OMROEP 
DRIMMELEN  TV

Het is vakantieperiode, dus ook veel 
van onze vrijwilligers zijn met vakan-
tie. Daarom is er voor de maand au-
gustus een speciale programmering 
van kracht. U kunt kijken naar: 

42 Actueel
Iedere week korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van 
en voor Drimmelen en omgeving, waarbij actuele onderwerpen 
in de schijnwerpers worden gezet. Hebt u een nieuwswaardige 
mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar 
publicatie@omroepdrimmelen.
Wij maken stroom – Amercentrale (herhaling)
Energie is een hot item. Reden voor Omroep Drimmelen om 
een item te maken over de Amercentrale. In onze regio is de 
Amercentrale beeldbepalend en levert werk aan heel wat men-
sen uit de regio. De centrale produceert elektriciteit en warmte 
en heeft voldoende vermogen om energie voor ruim 1 miljoen 
huishoudens te produceren. De geproduceerde warmte wordt 
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onder meer in de Plukmadesepolder (gemeente Drimmelen) 
gebruikt voor het verwarmen van kassen. In dit item laten we u 
zien hoe deze energie, die voor iedereen zo vanzelfsprekend is, 
tot stand komt.

Mee met….. de dierenambulance
Elke dag zijn er honderden dieren in nood. Ze zijn ziek, gewond, 
verstrikt geraakt of gedumpt en redden het niet alleen. Deze 
dieren hebben direct hulp nodig! De ambulance rijdt overigens 
voor alle dieren, dus niet alleen voor honden en katten. De die-
renambulances van het dierenopvangcentrum Breda, dat ook in 
onze gemeente actief is, rukken jaarlijks ruim 3.000 keer uit om 
dieren in nood te redden. Omroep Drimmelen reed een mid-
dagje mee. 

Beleef TV
Het college van burgemeester en wethouders heeft beslo-

ten de woon-
zorgcentra in 
de gemeente 
Drimmelen een 
Beleef TV te 
schenken. Een 
Beleef TV is een 
digitaal activitei-
tenscherm voor 

senioren. Het stimuleert bewoners om met elkaar spellen te 
doen of samen muziek van vroeger te luisteren. Hierdoor blij-
ven de ouderen langer mentaal fit. In augustus laat de gemeente 
de Beleef TV’s plaatsen bij het Antonius Abt in Terheijden en de 
Ganshoek in Lage Zwaluwe. De Wijngaerd in Made was als eer-
ste aan de beurt en wij waren daarbij.
Veteranenbijeenkomst 2018
Vrijdag 29 juni ontving burgemeester Gert de Kok veteranen 
uit de gemeente voor de jaarlijkse veteranenbijeenkomst. Op 
deze manier eert de gemeente haar veteranen en is er voor de 
veteranen zelf gelegenheid elkaar te ontmoeten. De heer Wim 
Geerts, secretaris-generaal van Defensie èn oud-inwoner van 
Made hield een inleiding. Daarna kwam John de Heijde uit Made 
aan het woord. Hij is sergeant-majoor bij de Koninklijke Land-
macht. Onder zijn leiding volgde voor het gemeentehuis een 
demonstratie van de CBRN-eenheid uit Vught. Deze eenheid is 
gespecialiseerd in chemische, biologische, radiologische of nu-
cleaire middelen. Zij  ondersteunt de politie en brandweer  bij 
een incident of (dreiging van) een aanslag met CBRN-middelen.

Onze vakantiespecial!
Traditiegetrouw zenden wij in augustus,  naast een wekelijkse 
aflevering van onze nieuwsrubriek 42Actueel, een vakantiespe-
cial uit.  Dit jaar komen zelfs 2 muzikale evenementen daarin 
centraal te staan. 
Top 2000 Made
We beschikken nog 
over veel niet eer-
der uitgezonden 
materiaal van ‘De 
Top 2000 Made’, 
die van 27 tot en 
met 30 december 
2017 werd ge-
houden in de Ko-
renbeurs in Made. 
Dit was een groot 
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succes. De dj’s Niels van Meggelen en John de Heijde draaiden 
vier avonden plaatjes uit de Top 2000.  In de tussentijd kwamen 
regionale artiesten langs die belangeloos optraden, zoals trou-
wens iedereen die aan dit festijn meewerkte. Nu te zien tot 22 
augustus.
Top 100 Made Live 2018

Natuurlijk zenden we ook dit jaar weer ‘De Top 100 Made Live’ 
uit. Dit megaspektakel is in de loop van de jaren uitgegroeid tot 
een van de populairste evenementen in de regio. Even nagenie-
ten? Kijk dan vanaf 22 augustus naar deze sfeerimpressie.
Wij wensen al onze kijkers een fijne vakantie!

LAATSTE VERGADERING ST. DORPSRAAD 
WAGENBERG  VOOR DE  VAKANTIE

De agenda kende vandaag 
een hoofdthema: de Drim-
melens Energie Nota, ver-
woord door vertegenwoor-
digers van Stichting Energie-
transitie Drimmelen (STED). 
We gaan daar nu even kort 
op in en komen na de vakan-

tie met meer en uitgebreidere informatie.  De belangrijkste pun-
ten uit de vergadering:
In- en uitgaande stukken
Tot op heden hebben we nog geen antwoord gekregen op ons 
schrijven betreffende de voortgang van de diverse bouwprojec-
ten.  We zullen het college van B en W een berichtje sturen met 
de vraag te reageren op ons verzoek.
Oude Weideloop
Een van onze dorpsgenoten (i.v.m. de nieuwe privacy wet kun-
nen we geen namen meer vermelden) verraste ons (en waar-
schijnlijk meer inwoners) met de mededeling dat hij, samen met 
een groep enthousiastelingen de “Oude Weideloop” nieuw le-
ven gaat inblazen. Het streven is om deze in september 2019 
weer te laten lopen. U gaat hier ongetwijfeld in de komende tijd 
meer over horen. 
Tevens gaat hij met een werkgroep onderzoeken of er speeltoe-
stellen kunnen komen voor de oudere jeugd. Daar waar nodig 
c.q. gewenst zullen wij onze medewerking geven. 
STED – Stichting Energietransitie Drimmelen
Deze stichting is in het leven geroepen om het streven van de 
gemeente om Drimmelen op termijn energie neutraal te maken 
te onderzoeken, te begeleiden en op termijn te realiseren.
Hoe e.e.a. in de nabije toekomst vorm en inhoud gaat krijgen is 
momenteel het eerste waar STED zich mee bezighoudt: voor-
lichting aan de bewoners via diverse kanalen, begeleiding, per-
soonlijke benadering.
Een van de zaken die nu al actueel is en waar STED zich al actief 
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mee bezig heeft gehouden is de komst van windmolens. Zoals 
iedereen via diverse kanalen heeft kunnen lezen komen er langs 
de A16 28 windmolens. 8 van deze windmolens komen op het 
grondgebied van de gemeente Drimmelen. Zo heeft STED al 
weten te bereiken dat een deel van de opbrengst die door de 
windmolens gerealiseerd gaat worden ten goede komt van de 
inwoners van de gemeente Drimmelen en dan met name aan 
de kernen Terheijden, Wagenberg en Hooge en Lage Zwaluwe. 
Hoe en wat, daar komen we op terug.  Voor Wagenberg is nu van 
belang dat een aantal inwoners een kerngroep gaat vormen die 
specifiek voor Wagenberg de mogelijkheden gaat bekijken en 
behartigen. Wij zullen het initiatief nemen om zo’n werkgroep 
op te starten. Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan contact 
met ons op. 
Brouwerijstraat
Woensdag 16 mei zijn de werkgroep verkeer, veel bewoners van 
de Brouwerijstraat, de ambtenaar verkeer van onze gemeente 
en een vertegenwoordiging van VVN bijeen geweest om te be-
kijken welke acties nog ondernomen kunnen worden om de vei-
ligheid in de Brouwerijstraat verder te vergroten en de overlast 
te verminderen. Daar is, om te beginnen, uitgekomen dat:
- Er een hernieuwde telling gaat plaatsvinden. De apparatuur 
die daarvoor nodig is zal op korte termijn worden aangebracht;
- Er zal een kenteken-onderzoek gaan plaatsvinden. Welke ver-
keersbewegingen worden gemaakt door voertuigen die Wagen-
berg binnen komen (o.a. doorgaand verkeer, plaatselijk verkeer 
enz.)?
- Er zal onderzocht worden of twee extra zebrapaden kunnen 
worden gerealiseerd om zo de veiligheid vergroten.
- Er wordt een enquête opgesteld die onder de inwoners ver-
spreid gaat worden en waaraan uw medewerking gevraagd 
wordt.
Buurtvereniging ’t Centrum
Deze buurtvereniging bestaat inmiddels 40 jaar. Zij gaan dit vie-
ren, maar ze hebben onze gemeenschap ook een cadeau ge-
schonken: een AED (Automatische Externe Defibrillator).  Een 
hartstilstand komt altijd onverwacht en kan iedereen, ongeacht 
leeftijd of gezondheid, treffen. Middels een AED kan er snel en 
ter plaatse hartreanimatie worden toegepast. In ons dorp zijn 
heel wat bewoners opgeleid om met deze apparatuur te “wer-
ken”. Ook leden van deze buurtvereniging. Buurtvereniging Het 
Centrum: bedankt voor dit cadeau. 
Overigens hangen er in ons dorp meerdere AED´s: in de sport-
hal, Onder de Toren, Garage Sprangers, Verhoef, De Ruif en 
Zwaluwe Bouw. Op de site “Wij zijn Drimmelen” kunt u de 
locaties ook terugvinden (onder Wagenberg).
Op de hoogte blijven?
Al onze verslagen en al onze nieuwsitems zijn dus voortaan te 
lezen op site “Wij zijn Drimmelen” en op onze eigen website 
www.dorpsraad.wagenberg.eu
Volgende vergadering
De eerstvolgende vergadering is woensdag 12 september a.s. 
We beginnen om 20.00 uur in het restaurant van Sporthal Drie-
dorp. U bent van harte welkom. 

ZOMERVERMAAK 

Even een terugblik naar een aantal 
activiteiten die inmiddels naar volle 
tevredenheid van de deelnemers 
hebben plaats gevonden. 
De aftrap werd op 9 juli verricht 
met een bezoek aan de Arrah-
man Moskee in Breda. Onbekend 

maakt onbemind, dus op naar dit gebedshuis, waar de bezoekers 
ingewijd werden in de gebeden en rituelen van de islam.
De ongecensureerde vragen werden onomwonden beantwoord. 
Wie is b.v. niet nieuwsgierig naar het waarom van gescheiden 
plaatsen voor vrouwen en mannen in Allah’s kerk.  Dit werd zeer 
plausibel uitgelegd; vraag het aan een van de deelnemers en u 
zult vernemen dat ook niets menselijks een moslim vreemd is. 
Een leerzaam uitje.  
Een totaal ander karakter had op 11 juli de alom geroemde 
High Tea in de Vlaamse schuur bij de fam. Bax. Deze activiteit 
mag zich ieder jaar weer in een groeiende belangstelling verheu-
gen en ook dit jaar werd de gezelligheid geëvenaard. De naast 
elkaar getoonde foto’s door Johan Bax en Nic van Tienen over 
Breda nu en toen ontlokten bij velen een uitroep van herkenning 
en ademden een sfeer in van ‘Toen was geluk nog heel gewoon’. 

De soep, koude en warme hapjes, zoetwaren, deskundig uitge-
stald op etagères, naast de rijkelijk vloeiende drank hebben ge-
zorgd voor flink wat gewichtstoename bij de deelnemers, maar 
wat maakt het uit op die leeftijd. Deze zeer geslaagde middag 
houden we er maar in.
Nog nauwelijks bekomen van het moskeebezoek stond er op 
18 juli weer een religieuze beleving op het programma door 
een bezoek aan Meersel-Dreef. De daarbij zelf samengestelde 
dienst in de open lucht (opdat de gebeden ongehinderd hun weg 
naar het hemelse zouden vinden) en de wandeling door de tuin 
riepen herinneringen op aan een welhaast ver verleden. Hoop-

vol en gesterkt toog het vrome (?) gezelschap na de dienst voor 
wat meer aards genot naar het bijzonder welkome terras.  Een 
bezoek aan een Hindoetempel wordt volgend jaar niet uitgeslo-
ten, zodat er voor u, alvorens het tijdelijke met het eeuwige te 
verwisselen, nog wat te kiezen valt. 
Het hou(d)t niet op. Nog lange niet bij de klompenmakerij 
in Dussen, die op 20 juli met ons bezoek werd vereerd. De 
routineuze eigenaar/ klompenmaker en gids heer Den Dekker 
vertelde voor de ….tigste keer,  maar weer smeuïg, hoe een 
blok hout de vorm van een klomp kan krijgen en ook zonder 
klompendans toog men blij en met opgefriste kennis huiswaarts, 
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POLITIEK

al dan niet voorzien van een nieuw paar houten stappers. 
Op 27 juli waren we traditioneel weer te gast bij de familie 
Van Oosterhout in de Bergen voor de jaarlijkse Brabantse 
koffietafel. Ook hier oversteeg het aantal deelnemers weer 
dat van vorig jaar. Het muziekgezelschap ‘Den Erremoei” zorgde 
voor een repertoire van heel herkenbare smartlappen en nog 
bekendere (schuine) bakken en hoewel de kledij de naam van 
de groep wel eer aan deed, erremoeig klonk het geenszins. Het 
plezier straalde er niet bij alle muzikanten van af, maar dat werd 
ruimschoots goed gemaakt door solist Wim van Helden. 
Is uw interesse gewekt?  Volgend jaar weer een kans. U kunt ons 
blijven volgen via dit blad en op Facebook.

LIJST HARRY BAKKER  WIL EEN 
JONGERENGROEP

Wat willen wij?
Wij zouden graag de gemeente Drimmelen zien door de ogen 
van de jongeren. Dat kan dan alleen maar als je met ze gaat sa-
menwerken.  Wij willen ze heel graag betrekken bij de Drimme-
lense politiek. Zij zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen! Na de 
zomer gaan we dan ook van start met een jongerengroep Lijst 
Harry Bakker.  Zo kunnen de jongeren gevraagd, maar ook zeker 
ongevraagd, ons advies geven.
Zoals?
Zomaar wat voorbeelden die mogelijk aan de orde zouden kun-
nen komen:
- Stel er komt een jeugdhonk;  hoe/wat/waar nodig?
- Veiligheid; wat zijn gevaarlijke/veilige plaatsen?  Voor vervoer te 
voet/fiets/bus?  Waar moeten we aan werken?
- Wat is nodig in elke kern/buurt?  Wat wordt er gemist?
- Moeten we drugs tegengaan en hoe dan?
- Wat vinden jullie van de kermis/carnaval/andere dorpsfeesten?
- Etc. etc. etc.…..
Maar nog liever horen wij hun ideeën, die we tijdens bijeen-
komsten boven proberen te krijgen. Samen gaan we die ideeën 
uitwerken en mogelijk kunnen de raadsleden deze meenemen 
bij de gemeenteraadsvergaderingen. 
Waar zijn wij naar op zoek?
Wij zoeken naar jongeren in de leeftijd van 11 tot en met 18 
jaar. Oudere geïnteresseerden kunnen ook aansluiten maar 
dan als lid bij Lijst Harry Bakker. We zoeken leergierige, on-
dernemende, geïnteresseerde, creatieve, ruimdenkende, spon-
tane jongeren die het leuk vinden om samen ideeën te cre-
eren en verder uit werken voor de gemeente Drimmelen of 
hun eigen dorp of kern. Oftewel……iedereen is welkom!  

             Lijst Harry Bakker Jeugdteam:  Ankie van Wezel, 
Hans van den Bersselaar, Femke Selders (v.l.n.r.)

We komen ongeveer om de 2/3 maanden samen. Dan eten we 

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden   06-51996129  
info@harmonieterheijden.nl 

Lees verder op pagina 14
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Foto:  Anita Dudok

Foto’s: Coleta Pheninckx, Els van Loon en Gerard van Vugt 
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Mooie foto’s van Anica Embregts, Anita Dudok, Marjo Diep-
straten, Gerard van Vugt, Marianne Vermeulen, José Rasenberg, 

Els van Loon en Frans Snoeren.
Heb jij ook mooie foto’s? 

Stuur ze naar liesbeth@rondomdetoren.nl
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GEMEENTE

iets of drinken wat, kletsen gezellig,  gaan ergens op ‘werkbe-
zoek’ of nemen een kijkje achter de schermen van….
Voor het realiseren van deze plannen hebben we jou no-
dig! Lijkt het je wat? Meld je dan aan via de mail van jeugd@lijst-
harrybakker.nl of stuur een berichtje naar 06 40146753 (Femke) 
of 06 57338027 (Hans).

LIJST HARRY BAKKER: ”MOOIE EN 
GEZONDE DORPEN MAKEN  WE SAMEN.”

Op 27 juni viel de laatste Rondom de Toren in de bus voor de 
Summerbreak. De politieke Summerbreak begon na de raads-
vergaderingen van afgelopen 28 juni en 3 juli. Hierin zijn de jaar-
stukken goedgekeurd en de eerste punten uit ons verkiezings-
programma vertaald en voor een deel ook al uitgevoerd. In dit 
artikel blikken we terug op een aantal successen en kijken we 
vooruit.
€ 50 terug voor ieder huishouden
De gemeente heeft jaarlijks een financieel overschot, zo ook 
in 2017 weer. Dit heeft diverse redenen. Strakker begroten en 
beter plannen zijn de leermomenten waar we werk van willen 
maken. We gaan het geld niet oppotten, maar zorgen dat ieder 
huishouden € 50 terug gaat ontvangen in 2018. Uiteraard zijn 
we er wel trots op dat na moeilijke financiële tijden onze ge-
meente de laatste jaren weer financieel gezond is.
Zwembaden
Wat zijn we blij dat we de baden open hebben kunnen houden. 
Meer dan 50.000 bezoekers in dit seizoen voor onze baden, 
waarbij de XXL openingstijden en het avondzwemmen een 
groot succes zijn. Het Puzzelbad wordt steeds meer de place 
to be: sportactiviteiten, waaronder bootcamp, een concert van 
onze harmonie Terheijden, natte gymlessen voor scholieren uit 
Wagenberg en Terheijden, de startlokatie voor de wandelvier-
daagse en veel meer. 
Geluk
In ons verkiezingsprogramma was een Beleef TV voor alle 
woon-zorgcomplexen opgenomen, dus ook voor de bewoners 
van het Antonius Abt. Hiermee kunnen de mensen onder ande-
re spelletjes doen en (vakantie)foto’s laten zien. Het prikkelt de 
hersenen en stimuleert het samen zijn. Het trieste is dat, zoals 
zoveel in de zorg, veel door de landelijke politiek is wegbezui-
nigd en er geen ruimte is voor dit soort dingen. Alhoewel geen 
gemeentelijke taak vond Lijst Harry Bakker het belangrijk hierin 
te investeren voor een betere gezondheid, meer gezelligheid en 
geluk.
Wat ook heeft bijgedragen aan het geluk is het mooie zonne-
bloemenveld van de familie Van Oosterhout op de hoek Poolse-
dreef-Bergen. Een prachtig initiatief wat hopelijk gevolgd wordt 

door een mooi landschappelijk ingepast zonneveld tussen de 
Nieuwe Bredasebaan en de Bergen. 
Ons hart ging sneller kloppen van het idee waar SOVAK mee 
kwam. De mooie roze foodtruck van SOVAK staat vanaf 16 au-
gustus bij de hoek haven/Schans in Terheijden. Dit op donderdag 
en vrijdag. Wij wensen onze mede-inwoners van SOVAK veel 
succes en komen een keer langs om iets lekkers te eten of te 
drinken en een gezellig praatje te maken. 
Wij willen ook de complimenten overbrengen aan de organisa-
tie en deelnemers van de Wandel-Challenge die iedere maandag 
weer velen in beweging brengt en het “Wandelen op Zondag” 
dat elke 4e zondag van de maand om 9.30 uur start vanaf Gas-
tenverblijf Munnickenheide.
Wonen
De afgelopen 4 jaar zijn er (ondanks de crisis) meer woningen 
gebouwd dan gepland. Meer dan 300 woningen hebben weer 
gelukkige inwoners gevonden in Drimmelen. Geen reden tot stil 
zitten. In Wagenberg is het bestemmingsplan De Smid afgerond 
en verwachten we dat de bouw nog dit jaar start. Ook voor de 
grote bouwlocatie Verlengde Elsakker zijn de plannen nagenoeg 
klaar om naar buiten te treden. In Terheijden zitten de plannen 
De Weelde (Oonincx) en E-veld en Botzegge (voormalige Sovak 
locatie) in de pijplijn, maar dit is niet voldoende voor de toe-
komst op lange termijn. Hebt u ideeën of plannen voor bouwen 
in  Terheijden neem dan contact met ons op. We pleiten ook 
voor Tiny Houses en splitsing van (grotere) woningen.
Vitale dorpen verdienen mooie centra en pleinen. In Wagenberg 
heeft het Van den Elsenplein een facelift gehad, ligt er een mooi 
strak fietspad naar Helkant en in  Terheijden starten we na car-
naval met de kwaliteitsimpuls van de centrumroute en maakt 
het TEC hopelijk deze eerste straten gasloos. 
Feest
De maand september wordt weer de maand van de kermissen 
en dorpsfeesten in Wagenberg en Terheijden.  Veel wordt geor-
ganiseerd door de vele mooie verenigingen en onze horecaon-
dernemers zetten ook hun beste beentje voor. We komen el-
kaar vast tegen op één van deze gezellige evenementen of elders 
in Drimmelen. Want een mooi en gezond Drimmelen maken we 
samen!  Voor meer info www.lijstharrybakker.nl
Jan-Willem Stoop, Lijst Harry Bakker

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Stichting Taxus Taxi: al 
snoeisel opgehaald voor 
1700 chemotherapieën, 
nog 1800 te gaan!
Op 4 juni van dit jaar is de inzameling van taxussnoeisel weer 
van start gegaan, ook in de gemeente Drimmelen. De éénjarige 
twijgjes van deze groene heester worden gebruikt voor kan-
ker-remmende medicijnen. Stichting Taxus Taxi heeft een mooie 
start van het seizoen gehad. Tot nu toe werd er in heel Neder-
land voldoende snoeisel ingezameld voor de productie van 1700 
chemotherapieën. Taxus Taxi wil dit jaar snoeisel ophalen voor 
3.500 behandelingen. Nog 1800 te gaan, dus help ons met uw 
taxussnoeisel om dit doel te behalen. 
Snoeisel is aan te bieden vanaf één volle kruiwagen of half gevul-
de Taxus Taxi Tas. De inzameling loopt dit jaar zeker nog tot en 
met eind augustus. Na die tijd is de kans groot dat de hoeveel-
heid werkzame stof in de plant zo afneemt, dat het niet langer 
bruikbaar is. Houdt voor de exacte einddatum van de Taxus Taxi 
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Actie 2018 de website of sociale media van de stichting in de 
gaten.
Voor het indienen van een ophaalverzoek kunt u terecht op 
www.taxustaxi.nl/afspraak. Ook vindt u hier de uitgiftepunten 
van de Taxus Taxi Tassen op locaties van onder andere Den Ou-
den, Intratuin, Boerenbond en Welkoop.
Gemeente Drimmelen op huisbezoek voor het aanvra-

gen van reisdocumenten
De gemeente Drimmelen gaat in 
september 2018 o.a. naar de instel-
lingen die hieronder staan voor het 
aanvragen van reisdocumenten.
Sovak (Terheijden): Donderdag 6 
september 2018 om 15.30 uur,
Antonius Abt (Terheijden): Donder-
dag 13 september 2018 om 15.00 
uur.

Wilt u hiervan gebruik maken meldt u dan eerst aan bij het ge-
meentehuis. (Voor de bewoners van Sovak doen de verzorgers 
dit.) 
Woont u niet in een van de genoemde instellingen en is het 
moeilijk voor u om naar het gemeentehuis te komen? Neem 
dan contact op met het gemeentehuis via email (burgerzaken@
drimmelen.nl) of telefoon (14 0162). De medewerkers van de 
afdeling Publiekszaken komen dan bij u op huisbezoek op deze 
dagen. 
Rattenoverlast

Er komen regelmatig meldingen 
binnen bij de gemeente Drimme-
len over de aanwezigheid van rat-
ten. Het is daarbij voor de melder 
soms onduidelijk om welke soort 
rat het gaat, wat er aan preventie 
kan worden gedaan en wie ver-

antwoordelijk is voor de bestrijding van de rat.
Er zijn diverse soorten ratten. Om te weten waar en wanneer 
u een melding kunt maken is het van belang om te weten wat 
voor soort rat het betreft.  De bruine rat is in onze gemeente 
de meest voorkomende soort.
Tips over hoe u overlast kunt voorkomen, welke soort ratten 
er zijn en hoe u ze kunt herkennen vindt u op drimmelen.nl/
meldpunt – wat kunt u melden.
Hebt u toch overlast door ratten? Neem dan maatregelen om 
de overlast te voorkomen door bijvoorbeeld bovenstaande tips 
toe te passen. Wanneer door goede maatregelen te nemen de 
‘bron’ opgeheven wordt, is het probleem vaak al opgelost zon-
der dat verdere bestrijdingsmiddelen nodig zijn.
Op eigen grond kunt u met een klem of vangkooi de ratten 
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KERKEN

vangen om het probleem op te lossen.
Bestrijding vindt plaats door middel van regelmatige controles 
door Faunacontrol. Zij controleren de waterlopen in de dorps-
kernen. Is er bovenmatige overlast door ratten dan zorgt de 
gemeente ervoor dat een erkend bedrijf de overlast bestrijdt.

Wij stellen graag aan u voor: onze 
nieuwe BOA
Maak kennis met onze nieuwe BOA 
Jaap. Sinds half juli is Jaap werkzaam als 
Buitengewoon Opsporingsambtenaar 
bij de gemeente Drimmelen. Samen 
met zijn collega Roy zorgt hij voor ex-
tra veiligheid en leefbaarheid in onze 
gemeente.

BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Terheijden, Liesveld 6 (4844 RA) (W-2018-0360): Het wijzigen 
van de voorgevel.
Terheijden, Polderstraat 30 (4844 BJ) (W-2018-0369): Het plaat-
sen van een schutting.
Wagenberg, Kerkstraat 11D (4845 EC) (W-2018-0349): Het 
kappen van 31 bomen ten behoeve van groeiruimte overige bo-
men.
Wagenberg, (naast) Vlasselt 34 (4845 EW) (W-2018-0357): Het 
kappen van een boom in het plantsoen.
Wagenberg, Zuidveren 1 (4845 CJ) (W-2018-0361): Het vervan-
gen van de dakconstructie.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Mattenbies 10 (4844 PH) (W-2018-0332): Het plaat-
sen van een dakkapel op het achterdakvlak.
Terheijden, Raadhuisstraat 33 (4844 AA) (W-2018-0186):  
Het vervangen van de schutting en het bijgebouw.
Wagenberg, (naast) Vlasselt 34 (4845 EW) (W-2018-0357): Het 
kappen van een boom in het plantsoen.
Ingekomen milieumelding (activiteitenbesluit):
Wagenberg, Wagenstraat 40 (4845 CW) (W-2018-0350): Het 
starten van een bedrijf.
Wagenberg, Wagenstraat 80 (4845 CX) (W-2018-0355): Een 
melding voor het veranderen van het bedrijf.
DORPSGERICHT  WERKEN

Dorpsgericht werken 
gaat om het bevorde-
ren 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.  
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.
Enkele voorbeelden:
- 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 
stichtingen in onze gemeen-

te 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 – dorpsge-
richt werken – Samen aan de Slag). Vraag de subsidie minimaal 8 
weken voor de activiteit aan.  

KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 19 augustus10.00 uur: ds. E. Fockens. Gezamenlijke 
dienst in de Protestantse Kerk in Lage Zwaluwe, Kerkstraat 49. 
Viering Heilig Avondmaal. Diaconiecollecte: gezamenlijk project 
2018:  Tools to Work. Koffiedrinken na de dienst.
Zondag 26 augustus 10.00 uur: ds. H. J. Inkelaar uit Ouden-
bosch. Collecte: Vrienden van DHAN. Locatie: het Witte Kerkje.

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

Diensten door de week  en  in het  weekend
Zaterdag 18 aug.: Geen viering in onze kerk 
Zondag 19 aug. 9.30 uur: Parochiële Eucharistieviering in de 
H. Bernarduskerk te Made.
Zondag 19 aug. 11.45 uur: Doopviering voor Timo Couwe-
leers.
Maandag 20 aug. 10.30 uur: Woord- en Communieviering 
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VERS  VAN DE PERS

in  Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger: Mevr. F. van Mook.
Zaterdag 25 aug.: Geen viering in onze kerk.
Zondag 26 aug. 9.30 uur: Eucharistieviering in de H. Gum-
maruskerk te Wagenberg, afscheid van pastoraal werker H. 
Geppaart.  Voorgangers pastoraal team en alle koren. Extra col-
lecte voor de MIVA.
Dinsdag 28 aug. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger: Mevr. G. v.d. Korput.
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, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. weten 
aan het parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden tel. 
076 5931216. Bij voorbaat dank.

FEESTWEEKEND OP HET  VAN DEN 
ELSENPLEIN  TE  WAGENBERG

Zaterdag 15 september gaan we het 
touwtrekken weer terughalen in Erpel-
rooiersland. Maar hoe leuk zou het zijn 
om zaterdags met je clubje aan het touw-
trekken mee te doen?
Om te weten hoeveel deelnemers er mee 
doen, kun je je opgeven via het inschrijfformulier op onze web-
site www.erpelrooiers.nl. Er komt een mooie bokaal waar uit-
eindelijk de winnaar mee kan pronken.
Ook hoort hierbij een gezellig bruin café, *het erpelcafeetje*, 

met gezellige muziek.
Je ploeg bestaat uit 6 personen die moeten 
touwtrekken, je mag uiteraard met meer 
personen bij een ploeg horen maar er mo-
gen er steeds maar 6 aan het touw.  Voor elke 
ploeg is er een leuke touwtrekkers-bag.
Dus geef je op, dan kunnen wij aan de slag 
met het wedstrijdschema. Omdat dit het 1e 
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IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

(Stouwdreef 1, Mastbos, Breda)
- 24 augustus, Tour de Baronie Willemstad, start 9.00 uur Intra-
tuin
- 29 augustus, Regte Heideroute, start 10.00 uur Boshuis
- 31 augustus, Bloemencorsotocht, start 10.00 uur Boshuis
Informatie: www.gildebaronie.nl/fietsgidsen

DÁVIRO TRIO SPEELT OP ZOMERPODIUM 

Het Dáviro Trio speelt zondag 19 augustus op het Zomerpo-
dium in de Grote Kerk Breda. 
Het trio bestaat uit de Nederlandse violiste Lieke Daniels, de 
Spaanse celliste Clara Rivière Visier en de Mexicaanse pianist 
Guillermo Quintero Rojas. Op het Zomerpodium vertolken zij 
Trio in G majeur ‘Zigeunertrio’ van Joseph Haydn, Círculo opus 
91 van Joaquín  Turina en Verano Porteño - Oblivion - La muerte 
del ángel van Astor Piazzolla. 
Aanvang van het concert 13.00 uur, einde rond 14.00 uur. Gratis 
toegang.
Aanvullende informatie

De musi-
ci van het 
Dáviro Trio 
(opger icht 
in 2017) 
hebben alle 
drie hun 
m a s t e rd i -
ploma be-
haald aan 
het conser-
v a t o r i u m 

van Tilburg en oogsten vanaf de muzikale start veel succes op 
het podium. Het repertoire bestaat uit ‘grote’ pianotrio’s van 
componisten uit de 18de, 19de en 20ste eeuw, zoals Beethoven, 
Rachmaninoff en Shostakovich, in combinatie met licht klassie-
ke werken en volksmuziek. Door hun veelzijdige repertoire en 
energieke muzikale interpretaties bereiken ze steeds een heel 
breed publiek.

SPIRITUELE  AVOND MET EEN THEMA

Automatisch Schrift: Het schrij-
ven via de pen met je hogere 
zelf. Technieken om automatisch 
te leren schrijven en om jezelf 
af te stemmen. Op deze manier 
word je goed begeleid en krijg 
je informatie door. Petra Busio 
zal er het e.e.a. over vertellen, 
ook over de verschillende tech-
nieken. Daarnaast mag je vragen 
stellen aan Petra deze avond.

De Spirituele Avonden met een Thema zijn laagdrempelige infor-
matieve bijeenkomsten 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. Da-
tum: woensdag 05 september 2018. Tijd: 
20.00 u. tot 22.00 u., inloop 19.30 u (pauze 
± 21.00 u.) Entree: € 5,- (a.u.b. gepast be-
talen, bij voorbaat dank).

jaar is vragen wij inschrijfgeld wat € 5,- per ploeg is. Bel/app je 
vrienden en maak een leutige/fanatieke ploeg, verzin een origi-
nele naam dan zal het een mooie middag/avond worden. 
Graag inleveren voor 25 augustus (Gomarusstraat 33) of mai-
len naar info@erpelrooiers.nl.
Zondag 16 september is er 
weer Feest op het Plein.
Deze dag wordt om 11.00 uur 
door onze Harmonie OVU ge-
opend. Een gezellige dag op ’t plein mmv JAYVO. Uiteraard is er 
voor de kleintjes weer een springkussen en om 16.00 u speelt 
er een coverband.  
Op het moment van schrijven is ons programma nog niet defini-
tief, we houden u op de hoogte zodra er meer nieuws is. Graag 
tot ziens op 15 en 16 september op het  V.d. Elsenplein.
CC De Erpelrooiers 

GROTE ROMMELMARKT  WITTE KERKJE
Zaterdag 6 oktober 2018 
van 9.30 tot 16.00 uur organi-
seert het Witte Kerkje weder-
om een grote rommelmarkt. 
Het is inmiddels een jaarlijkse 

traditie! Voorgaande jaren was het zeer succesvol. Er was veel 
belangstelling en de opbrengst hebben we aangewend voor het 
onderhoud van het kerkje.
In de week voor 6 oktober zullen we weer op vele adressen 
in Terheijden de nodige nog ECHT GOED bruikbare “rommel” 
ophalen of kunt u spullen afleveren bij het kerkje op daarvoor 
later nog aan te geven tijden. Met de ervaring die we nu hebben 
weten we welke artikelen het best verkoopbaar zijn.
Keukenspullen, kleine meubeltjes, leesboeken, gereedschap, ser-
viesgoed, schilderijen, speelgoed, fietsjes, babyspullen, elektroni-
ca, brocante, we hebben het graag. Maar geen kleding of grote 
meubels!
U kunt dus vast gaan verzamelen en ongetwijfeld komt u in uw 
huis spullen tegen die u al lang niet meer gebruikt. Kijkt u eens 
in uw kasten, op de zolder, in de schuur etc. 
Leest u ook de nadere aankondigingen in de huis-aan-huisbladen.  
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Kijkt u voor de activiteiten en verdere informatie o.a. over trou-
wen en rouwen in het  Witte Kerkje, exposities en muzikale 
activiteiten op de website www.wittekerkjeterheijden.nl. 
St. Exploitatie Witte Kerkje Terheijden, 
info@wittekerkjeterheijden.nl

FIETSEN IN AUGUSTUS

Bijgaand het programma van Gilde De Baro-
nie voor de 2e helft van augustus. 
Er is een extra lange Tour de Baronie: de rou-
te naar Willemstad naar het noordwesten op 
24 augustus.
We sluiten de maand af met de traditione-

le Bloemencorsotocht. Bij deze editie zal er wat meer gefietst 
worden dan in de voorafgaande jaren. Er zal onder andere een 
kijkje kunnen worden genomen bij de wagenbouwers van Schijf 
en Achtmaal.
Programma 2e helft augustus 2018
- 18 augustus, Bergsche Vestingroute, start 10.00 uur Intratuin 
(Terheijdenseweg 296, Breda)
- 22 augustus, middagtocht Vennenroute, start 13.00 uur Boshuis 
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Voor meer informatie of voor vragen kunt u telefonisch contact 
opnemen met Annie Fens: 076-8871933,  06-53776005, of per 
e-mail  info@anniefens.nl.  Meer info op www.anniefens.nl
Het zijn openbare avonden en u heeft altijd uw eigen verant-
woordelijkheid of u iets of niets doet met wat er verteld en 
uitgewisseld wordt op deze avonden.

DADARA BRENGT SUMMER OF LIKE 
NAAR  BREDA

Tot 21 september 
vormt Park Valkenberg 
het decor van de Sum-
mer of Like, een pro-
ject van Nederlandse 
kunstenaar Daniël Ro-
zenberg, alias Dadara, 
in samenwerking met 
Graphic Matters. 

Graphic Matters is trots op de samenwerking met de veelzijdige 
kunstenaar. Dadara begon zijn carrière met ontwerpen van fly-
ers en platenhoezen, voornamelijk in de electronic house scene. 
Met zijn handgetekende werk was hij in de jaren negentig hét 
creatieve icoon van de rave en RoXY scene. Grotere bekend-
heid kreeg hij met het 9 meter hoge sculptuur ‘Greyman Statue 
of No Liberty’ (on-vrijheidsbeeld), dat in 1999 voor het Rijks-
museum werd geplaatst. 
Social media is een onderwerp wat de laatste jaren veel voor-
komt in het werk van Dadara, een aantal jaar geleden richtte hij 
een fictieve religie op met ‘Like 4 Real’, waarna hij in 2013 een 
metershoge Like-duim verbrandde op het beroemde Burning 
Man festival in de woestijn van Nevada, en organiseerde hij een 
begrafenis in Amsterdam waarbij de stoet achter een like-kist 
aan liep. Dadara was de eerste internationale kunstenaar met 
een groot project op Burning Man en tevens de enige Neder-
landse kunstenaar die ooit met een project op het festival heeft 
gestaan. Deze zomer brengt Dadara het Like 4 Real project naar 
Breda met de Summer of Like. 

Dadara liet zich inspireren door de beroemde Summer of Love 
in 1967, waar alles draaide om de verbinding tussen mensen 
en het geloof in een betere wereld, mede gevoed door weinig 
liefdevolle gebeurtenissen zoals de Vietnam oorlog. In 2018 ligt 
de focus van mensen ergens anders; Facebook. Overal waar je 
komt, staren mensen het liefst naar hun telefoon in plaats van 
te genieten van hun omgeving of spontaan in gesprek te gaan 
met een vreemde. Dadara zag dit als een mooi moment om de 
Summer of Love te laten herleven in een tijd waarin we worden 
overspoeld met digitale likes.
De Summer of Like is een evenement waar bezoekers zelf invul-
ling aan moeten geven. Het is een ingreep in de openbare ruimte 
met elementen die bezoekers uitdagen om bewuster te zijn van 
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Een stevige maaltijd
Het duo Colectivo Licuado, bestaande uit Camilo Núñez en Flo-
rencia Durán, uit Uruguay schilderde een opvallend stilleven aan 
de Vestkant. Het verhaal achter de schildering haalde Blind Walls 
Gallery uit oude stadsrekeningen waarvan afgeleid kan worden 
dat 16e-eeuwse Bredanaars wel hielden van een stevige maaltijd. 
Zo organiseerde het stadsbestuur in 1544 een pinkstermaal-
tijd in het stadhuis, voor kerkmeesters en geestelijken van de 
Grote Kerk. Er werd een groot assortiment van gebraden vlees 
opgediend, de tweede gang bestond uit Teteringse kazen, een 
specialiteit in die tijd.  Verder hadden de gasten keuze uit ruim 
77 kannen wijn, waaronder rijnwijn, bourgogne en Spaanse wijn.  
Camilo en Florencia lieten zich inspireren door werken van Clara 
Peeters, een van de weinige vrouwelijke schilders uit de Gouden 
Eeuw. Clara (waarschijnlijk afkomstig uit Antwerpen) schilderde 
uitsluitend stillevens. De vrouw speelt vaak de hoofdrol in de 
schilderingen van Colectivo Licuado,  en hoewel dat met hun 
stilleven niet het geval is, kwam hun inspiratie wel van een vrou-
welijke kunstenares. Camilo en Florencia zijn beiden vegetarisch, 
wat verklaart waarom er geen vlees in hun stilleven te zien is. 

Ter voorbereiding van hun schildering kochten ze verschillen-
de objecten en producten, die ze vervolgens fotografeerden als 
stilleven, deze foto diende als referentie voor hun schildering.  
Het werk van AlfAlfA is te vinden op Dijklaan 73, bij het Roe-
landshof, de schildering van Colectivo Licuado op de kopgevel 
van het pand aan Vestkant 12. Zie http://blindwalls.gallery/alfalfa/ 
en  http://blindwalls.gallery/colectivo-licuado/.
Fotografie door Edwin Wiekens / PHOTEDbyEW

ROUTEBUREAU BRABANT LANCEERT 
WANDELKAARTEN
10.000 kilometer wandelen met nieuwe wandelkaarten

Routebureau Brabant lanceert Brabantse wandelkaarten. Het 
zijn de eerste wandelkaarten van het volledige, Brabant-brede 
knooppuntennetwerk. De kaarten tonen 10.000 kilometer aan 
routenetwerk en vormen daarmee een mijlpaal. Niet eerder zijn 
in Nederland wandelkaarten van een volledig provinciaal net-
werk met deze omvang uitgebracht.
Het Brabantse wandelnetwerk op basis van knooppunten is in 
2013 gereedgekomen. Sindsdien is gewerkt aan een IT-systeem 
waarin de routes goed worden opgeslagen, waardoor Routebu-
reau Brabant nu in staat is om wandelkaarten te produceren. 
Er zijn acht routekaarten uitgebracht die samen circa 10.000 
kilometer aan wandelnetwerk weergeven op een schaal van 1: 
40.000. De knooppunten verbinden de mooiste paden in de 
provincie met elkaar. 
Met dank aan 250 vrijwilligers
De nieuwe wandelkaarten zijn uiterst actueel. Routebureau Bra-
bant beheert en onderhoudt het Brabantse wandelnetwerk en 

het effect van sociale media op onze menselijke relaties.
Zo zijn er door de stad heen posters geplaatst die het evene-
ment aankondigen. Het ontwerp van de poster verwijst naar de 
jaren zestig met daarin hedendaagse elementen zoals de surveil-
lance camera. 
In Park Valkenberg hangen vlaggen met daarop een moderne re-
mix van het iconische LOVE symbool van Robert Indiana. Het 
ontwerp is opgebouwd uit like-duimen, waardoor het symbool 
bijna uit elkaar lijkt te vallen. Indirect stelt Dadara hiermee de 
vraag ‘wat stelt love nog voor in tijden van de like?’ 
Tot slot zijn er verkeersborden geplaatst in het park. De bor-
den zijn haast niet van echt te onderscheiden, waarmee Dadara 
hoopt verwarring te creëren en mensen aan het denken te zet-
ten. Zo is er een bord op een boom met een symbool wat lijkt 
op een Wi-Fi-signaal, met de tekst ‘free oxygen’ in plaats van free 

Wi-Fi. Ook is er 
een bord te zien 
met daarop ‘free 
hu-fi’, wat staat 
voor human fi-
delity, oftewel de 
verbinding tus-
sen mensen. 
Graphic Matters 
streeft er naar 
om doorlopend 
soortgelijke in-
terventies te 
doen, in plaats 

van alleen tijdens het tweejaarlijkse festival (voorheen bekend 
als Graphic Design Festival Breda).  #SummerOfLike

BLIND  WALLS GALLERY 

De Bredase Blind  Walls Gallery is weer twee muurschilderingen 
rijker.  Zo pronkt er een duif op een huis aan de Dijklaan, geschil-
derd door de  Venezolaanse kunstenaar AlfAlfA en werd de  Vest-
kant versierd met een stilleven door Colectivo Licuado uit Uru-
guay. De kunstenaars, die ongeveer een week bezig zijn geweest 
met hun schilderingen, zijn inmiddels weer vertrokken uit Breda.  
De mooiste duif van Breda

De goedgeklede duif aan 
de Dijklaan is een werk van 
Nicolás Sánchez, alias Al-
fAlfA, een muurschilderaar 
en illustrator uit Venezuela. 
AlfAlfA liet zich inspireren 
door de vele duivenmelkers 
die woonden in en rondom 
de Dijklaan. Er zouden ten 
minste 14 duivenmelkers 
in dit deel van de Dijklaan 
hebben gewoond, waaron-
der de voormalig Neder-
lands kampioen duivens-
port. De outfit van de duif 
is gebaseerd op oudhol-
landse kledij.

Nicolás begon zijn ‘street art’ carrière met het schilde-
ren van kleine en middelgrote schilderingen, tegenwoor-
dig maakt hij voornamelijk grootschalige schilderingen. Hij 
combineert mythische verhalen en lokale legendes en tra-
dities met zijn opvallende stijl waarin dieren vaak de hoofd-
rol spelen. Inmiddels is zijn werk over de hele wereld te zien. 
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werkt daarbij samen met ruim 250 vrijwilligers. “Zij zijn onze 
ogen en oren in het veld”, vertelt Nathalie Verdult, manager 
Routebureau Brabant. “Dankzij hun betrokken inzet kunnen wij 
het routenetwerk en dus ook het kaartbeeld actueel houden. 
Verbeterpunten voeren wij door, zodat je gegarandeerd over 
Brabants beste, mooiste paden wandelt.” 
Laarzenpaden
Bijzonder is dat de nieuwe wandelkaarten ook ondergronden 
weergeven.  Verharde paden, onverharde paden en ‘laarzenpa-
den’ (zoals natte bospaden) hebben elk een eigen aanduiding. 

Deze informatie is eveneens afkomstig van de vrijwilligers. Eer-
der zijn al Brabantse wandelroutekaarten uitgebracht, maar 
nooit van de provincie in zijn geheel. Met de acht Brabant-breed 
dekkende wandelkaarten beantwoordt Routebureau Brabant 
volgens Nathalie Verdult aan een grote vraag. “We zien dat wan-
delaars graag een routekaart in handen hebben. Het is handig, 
alle wegen en knooppunten zijn er duidelijk op te zien en je hebt 
een goed overzicht van waar je je in het gebied bevindt. De kaar-
ten zullen elke twee jaar worden vernieuwd.” De wandelkaarten 
zijn verkrijgbaar via de website webshop.visitbrabant.com en bij 
de lokale VVV-kantoren. 
Over Routebureau Brabant

Routebureau Brabant is 
onderdeel van VisitBra-
bant, de marketingor-
ganisatie van destinatie 
Brabant. Routebureau 

Brabant is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en promoten 
van alle routes in Brabant en het geven van advies daarover. Ook 
is Routebureau Brabant verantwoordelijk voor de coördinatie 
van het beheer en onderhoud van alle routes in Brabant.

STUDENTEN HEROVEREN DE STRATEN 
VAN BREDA (EN DEN HAAG)

Tot begin september is de poster-expositie “Reclaim the 
Streets!” te zien in de 3sec.gallery (Chassé Parking, Breda) en 
De Affiche Galerij (Den Haag).
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De 3sec.gallery en De 
Affiche Galerij daag-
den eerstejaarsstuden-
ten van Nederlandse 
kunstacademies uit 
het straatbeeld te her-
overen met hun eigen 
boodschap. Het pro-
ject is een aanvulling 
op het lesprogramma 
van de academies en 
vraagt studenten om na 
te denken over hun in-
vloed op de maatschap-
pij. In totaal werden 
er 129 posters inge-
zonden, afkomstig van 
studenten aan ArtEZ 
Arnhem, HKU Utrecht, 

Willem de Kooning Academie Rotterdam en AKV St. Joost Bre-
da. Een jury koos de beste inzendingen, in totaal werden 48 win-
naars geselecteerd.  Voor veel studenten is het de eerste keer 
dat ze naar buiten treden met hun werk. 
Voor veel ontwerpers lijkt het een droom: een krachtige bood-
schap in het openbaar. Maar het aantal posters op straat neemt 
af.  Tegenwoordig bestaan posters vooral digitaal en zijn gezeef-
drukte edities zeldzaam. Door deze saaie uniformiteit sterft de 
lokale postercultuur uit. 
Gelukkig zijn er ontwer-
pers die in verzet komen 
en de (nog wel aanwezige) 
commerciële posters ‘hac-
ken’.  Vermomd als protest, 
satire en optimisme ver-
spreiden fenomenen als 
brandalism en subvertising 
zich wereldwijd. 
De frisse blikken van de 
studenten hebben frisse 
posters opgeleverd. Zo 
zien we ‘Het Meisje met 
de Parel’, met daarover 
strategisch een magazine 
cover geplaatst. Een an-
der beeld laat twee touw-
tje-springende vrouwen zien, met daaronder een WhatsApp be-
richt, “Mam, wat is het Wi-Fi wachtwoord?” 
Het project heeft een enorm bereik, in Breda zo’n 100.000 men-

sen en in Den Haag meer dan 1 miljoen. De collectie wordt 
simultaan getoond in Breda en Den Haag.
Het zal de laatste keer zijn dat het project in deze vorm wordt 
georganiseerd.  De 3sec.gallery is een drive-by gallery langs de 
inrit van de Chassé Parking. Elke drie maanden heeft een nieu-

we reeks beelden 3 seconden om een onuitwisbare indruk op 
je achter te laten. De galerie is ook te voet of met de fiets te 
bezoeken via de inrit achter het Stadskantoor. De 3sec.gallery is 
24 uur per dag gratis te bezoeken. 

Rondom de Toren wordt bezorgd op woensdag of donderdag.
Geen RdT in uw brievenbus? 

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of kwaliteit.zuidwest@axender.nl

of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer vermelden.

----------------------------------------------------------------
Uw post it gratis in Rondom de Toren?

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

In het najaar komt de 1000e Rondom de 
Toren uit en natuurlijk gaan we hier iets 

speciaals van maken! 
Wij zouden het erg leuk vinden als in dat 

bijzondere nummer ook berichtjes komen 
van lezers, bedrijven, verenigingen, politieke 
partijen, kortom: van iedereen die Rondom 

de  Toren een warm hart toedraagt! 
Natuurlijk hoef je niet te wachten tot het 
najaar, je mag je bijdrage nu al sturen naar 

liesbeth@rondomdetoren.nl. 
We hopen dat er veel mail binnenkomt!
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ZUIDERWATERLINIEFESTIVAL

Met dank aan 
Marjo 

Diepstraten, 
Janine Klappert 

en 
Gerard van Vugt



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 woensdagGrijs: 12-09-2018
                     Wagenberg         Groen: elke vrijdag/Grijs: 14-09-2018
Ophalen oud papier  18-08-2018
Ophalen plastic afval Terheijden: 22-08-2018     
     Wagenberg: 24-08-2018

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 22-08-18 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 - 53 89 20 35
   uiterlijk 22-08-18 (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


