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Ophalen afval    Terheijden  groen: elke woensdag; grijs: 19/06
          Wagenberg   groen: elke vrijdag; grijs: 21/06
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‘TOPTIEKSKE 25 JAAR IN TERHEIJDEN
‘geen éénheidsworst voor ons dorp’

Het is bijna niet te bevatten. Op 
1 juli bestaat ‘Toptiekske 25 
jaar! Tad en Mariëlle Blotnicki 
kunnen ook niet geloven dat de tijd zó gevlogen is. Voor hun 
gevoel kondigden ze vorig jaar pas aan dat ze open gingen, en 
hop, 25 jaar verder! Er komen nu jonge vaders en moeders, die 
ze zelf als baby’tje in de winkel gezien hebben! 
Zelf vinden ze het fijn om zo’n vertrouwd gezicht in Terheijden, 
Wagenberg en omgeving te zijn geworden. Maar dat betekent 
geenszins dat ze stoffig zijn geworden. 2 jaar geleden hebben ze 
de hele winkel verbouwd. Alles nieuw, industrieel blauwstaal, tot 
de oogmeetapparatuur aan toe, zodat deze weer helemaal up to 
date is. Al 25 jaar zijn ze op zoek naar merken, Kilsgaard, Helden, 
Brett, Bevel, Carolien Abram, LA Eyeworks, Lamarka en nog vele 
andere merken, die niet overal (willen) hangen. ‘Toptiekske 
voert u dus geen éénheidsworst! 
Daarop is deze 25-jarige actie dan ook gebaseerd! Wanneer u 
iets koopt boven de € 25,- krijgt u een disposable BBQ. Dit is 
een wegwerpbbq, waar de kolen al in zitten.  Alleen vlammetje 
erbij en u kunt 2 uur op het gemakje BBQen. Mocht het mis 
gaan...er zit zèlfs een flesje bluswater bij! Deze BBQ is het ticket 
om mee te dingen naar een Kamado BBQ. Dit is een keramische 
BBQ op houtskool. Dit bolle ei is niet zomaar een BBQ! Naast 
mooie stukken vlees kan er zelfs pizza in gebakken worden. Of 
een visje roken, zelfs een taart bakken is een van de mogelijkhe-
den. Hier moet wel enige ervaring voor opgebouwd worden. De 

BBQ heeft een rooster van 33 cm. Dit is ruim genoeg voor een 
lekker stuk vlees voor 4 personen. 
Er worden om de week, in totaal 5 kamado’s door ‘Toptieks-
ke verloot. De trekkingen zijn op 5-6/19-6/3-7/17-7/25-7. Bij de 
laatste trekking op 25-7 gaat, buiten de small Kamado, ook het 
klapstuk eruit! Een Kamado Large! Deze staat op een onderstel 
met wielen en 2 uitklaptafeltjes aan weerskanten.  Alles bij de 
hand dus voor een topavond. Het rooster van meer dan 53 cm 
doorsnee is een comfortabele feestgrootte! Om gelijk te kun-
nen beginnen geven ze er óók nog houtskool bij. Bij de Kamado 
Large zelfs een zak van 10 kg! U begrijpt dat dit een andere ma-
nier van BBQen is dan de gasvlam aansteken en lapje erop. Zoals 
‘Toptiekske zich al die jaren heeft weten te onderscheiden is 
ook dit cadeau dus geen éénheidsworst. Er màg wel een worstje 
op overigens! 

ZAKELIJK NIEUWS
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De actie start bij het lezen van dit feestelijke artikel. Gelijk wil-
len Tad & Mariëlle Blotnicki via Rondom de Toren laten weten 
dat ze enorm blij zijn met het vertrouwen dat ze kregen toen 
ze 25 jaar geleden begonnen in Terheijden. Door hun eigen weg 
te volgen zijn ze niet in de eenheidsworst-valkuil gestapt. Ieder 
montuur slechts 1 keer verkopen is al 25 jaar hun streven en 
gelukt. Na zoveel jaar staat ‘Toptiekske nog altijd voor u klaar. 
Tad & Mariëlle willen iedereen heel hartelijk bedanken voor ja-
renlange trouwe klandizie!

KAMPIOENSWEDSTRIJD

Zaterdag 25 mei om 10.15 uur is de kam-
pioenswedstrijd van het MO-11 meidenteam 
van SVT.  De meiden hebben het eerste jaar 
dat ze samen spelen hard getraind om deze 
mijlpaal te bereiken! Sinds enkele weken voe-
ren ze de ranglijst aan.
Bij deze de oproep om het team massaal aan 

te komen moedigen en hopelijk het kampioenschap binnen te 
kunnen slepen.  De meiden hebben er hard voor gewerkt.  

Terheijden MO11-1 tegen Beek  Vooruit MO11-1 op het Sport-
park aan de Ruitersvaartseweg 1 in  Terheijden.

OPEN  TRAAIS KAMPIOENSCHAP 
WIPVOGELSCHIETEN

Op zaterdag 25 mei zal dit te gekke kam-
pioenschap, georganiseerd door Kloveniers-
gilde St. Antonius Abt, verschoten worden 
aan de Hoge Vaartkant 10 te Terheijden. Een 
kampioenschap speciaal voor de ongetrainde 
schutter en voor degene die geen lid is van 
ons gilde. Ben jij 12 jaar of ouder? Waag dan 
een poging onder de schutsboom! En wie 

weet draag jij een jaar lang de titel “Traais kampioen wipvogel-
schieten”.  Vanaf 13.30 uur is eenieder van harte welkom. 
Er zullen deze dag verschillende onderdelen verschoten wor-
den. Je kunt als individu deelnemen (€ 2,50 per onderdeel), maar 
ook als groep. Trommel familie, vrienden, verenigingsgenoten en/
of collega’s op en vorm één of meerdere viertallen (€ 5,- per 
korps).
Wij hopen jullie in groten getale te mogen ontvangen zodat we 
er gezamenlijk een onvergetelijke dag van kunnen maken.  Alvast 
veel succes en graag tot 25 mei! 
Met vriendelijke gildegroet, Kloveniersgilde St. Antonius Abt, 
www.gilde-terheijden.nl

SPORT
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23ste ZEVENDE HEMEL  VOETBALTOERNOOI

Donderdag 30 mei (Hemel-
vaartsdag) wordt voor de 23ste 
keer het Zevende Hemel voetbal-
toernooi gehouden op de velden 
van S.V.T.  Na de nodige voorbe-
reidingen is het weer zover en zijn wij helemaal klaar met de 
voorbereidingen. De scheidsrechters hebben weer toegezegd 
te komen, de EHBO zal er ook weer zijn. De elftallen (zowel da-
mes als heren) hebben getraind en zijn op elkaar ingespeeld. Er 
staat voor de jeugd weer een springkussen, de bar en de barbe-
cue staan weer klaar om de spelers en het publiek te voorzien 
van een drankje en/of een hapje. Er worden weer loten verkocht 
en er zijn weer mooie prijzen te winnen. De commissieleden en 
het bestuur weten wat ze moeten doen en hebben (tenminste 
volgens ons) niets over het hoofd gezien. Indien mogelijk wordt 
de prijsuitreiking verzorgd door een speler of oud-speler van 
NAC Breda.  
Dit jaar doen er 15 heren- en 5 damesteams mee met het in-
middels niet meer weg te denken Zevende Hemel Voetbaltoer-
nooi. De prijsuitreiking is om ca. 20.00 uur in café De Zevende 
Hemel. De prijsuitreiking en de feestavond zullen ook dit jaar 
weer worden ondersteund door DJ  tomcordez. Natuurlijk is 
het overbodig om te zeggen dat wij dit toernooi niet kunnen 
organiseren zonder onze sponsors, waarvoor onze dank.

VOORAANKONDIGING  DRIMMELS 
HENGELKAMPIOENSCHAP  2019
in het water rondom de Schans in Terheijden

Het is alweer bijna zover. Op de eerste zater-
dagmiddagen van juni en juli (1 juni en 6 juli) 
wordt er wederom bepaald wie zich kampioen 
van de gemeente Drimmelen voor 2019 mag 
noemen. De organisatie ligt om de twee jaar in 
handen van de lokale hengelsportverenigingen 
hsv De Sportvissers en kehsv G.I.V.U.
Aan dit evenement mogen inwoners van de 
gemeente Drimmelen deelnemen (mits zij in het bezit zijn van 
een VISpas) en ook alle leden van de hengelsportverenigingen 
uit de gemeente Drimmelen.
Vorig jaar lag de organisatie bij hsv ESOX uit Lage Zwaluwe en 
werd er in hun wateren gevist. De kampioen werd toen Ray-
mond Kiviets, 2e werd Bert van Gerven en 3e Ad Akkermans.
De werkgroep heeft haar 1ste vergadering al achter de rug en 
de leden gaan er vol tegen aan om dit gebeuren, net als in 2017, 
tot een succesvol evenement te maken. Leo van Geel, Dennis 
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Dieduksman, Tiny van 
Geel, Wim en Ferdi 
Mertens hebben er 
weer zin in.  Zij zijn al 
bezig met zich rondom 
de Schans te oriënte-
ren en hopen ook nu 

weer een beroep te mogen doen op de 
sponsoren van 2 jaar terug. 
Dit jaar wordt financieel bijgedragen door 
Aannemersbedrijf Rasenberg Terheijden, 
Autorijschool LesLips, Bakkerij Jürgen en 
Carolien van Dongen, Restaurant De Bu-
ren, Fysiotherapie Bousema & Van Kuijk, 
Handelskwekerij Ad Snoeren v.o.f. en TP 
Afbouw vanuit Terheijden; Café D’ Ouwe 
Brug uit Etten-Leur; Cafetaria de Schut-
ter uit Made; Aannemersbedrijf Jaap Ra-
senberg en Roger Dubbelman uit Breda; 
Fauna Hengelsport uit Raamsdonksveer.
De inschrijving vindt plaats in café 
De Harmonie aan de Markstraat 5 te 
Terheijden en is mogelijk op de genoem-
de zaterdagen vanaf 12.00 tot 13.00 uur. 
De kosten zijn € 15,- voor beide wedstrij-
den. Om 14.00 uur vangen de wedstrijden 
aan. De beide wedstrijden duren 3 uur. 
Er mag gevist worden met hengels tot 
11,50 meter met een opslag van 2,00 me-
ter.  Alle deelnemers krijgen een prijs en 
daarbij de overall; nrs. 1 t/m 3 iets extra’s 
middels tegoedbonnen van Fauna Hengel-
sport. 
De organisatie hoopt op een deelne-
mersveld van minimaal 50 vissers uit  Ter-
heijden en de gehele gemeente Drimme-
len.
Namens de werkgroep, Dennis

DANA  VIS REGIO  TURNKAM-
PIOENE  ZW-NEDERLAND

3 van onze turnsters 
hadden zich geplaatst 
voor het Regio Kampi-
oenschap van 11 mei in 
Goes.  In wedstrijd 1 was 

de instap-turnster (8/9 
jaar) Dana Vis aan de 
beurt.  Tegen 25 an-
dere turnsters moest 
ze het opnemen. Met 
een puntentotaal van 
54.050 is ze 1e gewor-
den en tevens Regio 
Kampioen. Mooie prestatie!
In wedstrijd 3 kwam onze Pupil 1 (9/10 

jaar) Amelie du Pree 
in beeld. Zij moest het 
opnemen tegen 35 te-
genstanders en ook zij 
heeft zich goed staande 
gehouden. Met een pun-
tentotaal van 51.875 is 

ze 2e geworden. 
Super!
In wedstrijd  4
was onze laatste 
turnster Pupil 
2 (10/11 jaar) 
Silke  Vriens (27 
tegenstanders). 
Zij heeft het heel spannend voor ons 
gemaakt. Vooral na de val van de balk. 
Gelukkig is ze met een puntentotaal van 
51.925 toch nog 3e geworden.
Dana,  Amelie en Silke: Gefeliciteerd!
18 mei was de toestelfinale in Prinsen-
beek.

DAUWTRAPPEN

Op donderdag 30 mei vindt er weer 
een bijzondere jaarlijkse traditie plaats. 
Volgens de kerkelijke kalender is het 
Hemelvaartsdag en dan gaan onze har-
monieën al vroeg op pad. Om 6.00 uur 
wordt gestart voor een muzikale wande-
ling door het dorp en langs polderwegen 
naar een dorp in de omgeving.
Op de website van Harmonie Terheijden 
wordt bij de uitleg verwezen naar een 
boekje over Terheijden uit 1909:  TER-
HEIJDEN VAN VANDAAG. Daarin staat 
het volgende te lezen:
“De Dauwtrappers
Men is hier ook erg conservatief. De ge-
bruiken omtrent onzer vaderen blijven in 
stand. Zoo geschiedt het “dauwtrappen” 
nog precies als in den tijd toen de Beel-
denstormers alles op haren en snaren 
zetten. Zij komen eens per jaar bijeen op 
den daarvoor bestemden dag, – O. H. He-
melvaart – en gaan dan heel in de vroegte 
hun wandeling maken door weide, bosch 
en heide. Zij zien er niet tegenop ‘s mor-
gens voor dag en voor dauw uit de vee-
ren te kruipen en op pad te gaan. Gods 
vrije natuur bij haar ontwaken te aan-
schouwen, is een genot. Zoo trekken dan 
onze dauwtrappers, met den boterham in 
den zak, langs Wagenberg, Linie van Den 
Hout, Witte Weg, Pannenhuis om langs 
Bergvliet en de Bergen (er was toen nog 
geen Markkanaal), bestoven en vermoeid, 

doch over het genotene innig voldaan, 
ons dorp weer binnen te trekken.” 
De Harmonie O.V.U. Wagenberg is met 
dauwtrappen begonnen in 1894 en ook 
dit jaar staat het weer op het programma. 
In 1981 heeft de bekende Bredase foto-
graaf Johan van Gurp de Wagenbergse 
wandelaars gezien. Zijn foto’s zijn te be-
kijken op de website StadsArchiefBreda.
nl, zoals ook die van 28 mei 1981 met 
daarbij de volgende beschrijving:

“Ruim honderd dauwtrappers uit Wagen-
berg lopen in de Marktstraat in Made op 
weg naar de St. Bernarduskerk. Onder 
hen het Wagenbergs jongerenkoor dat 
tijdens de mis voor het muzikale gedeelte 
zorgde. Na afloop werden zij door pastor 
Sanders op een kop koffie onthaald, ter-
wijl de rest van de groep dit voorbeeld 
volgde in restaurant De Drie Linden.” 
Johan van der Made

“MARKT  VAN MAKERS” 
IN HET  WITTE  KERKJE
Een kleurrijke markt van creatieve 
makers voor jong en oud

Op zaterdag 25 mei organiseert het 
Witte Kerkje samen met MJ-atelier uit 
Terheijden voor de derde keer de “Markt 
van Makers”. Kleine creatieve onderne-
mers en particulieren krijgen een podi-
um om hun passie te delen, “kunsten” te 

EN  TOEN GEBEURDE...

UITGAAN
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tonen en handgemaakte werkstukken te verkopen.  Voor be-
zoekers is deze gezellige markt een laagdrempelige manier om 
kennis te maken met originele producten en de maker zelf. 
Vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur kan het publiek deze inspirerende 
dag gaan beleven.  Toegang is gratis! 
Creatief aanbod
Het aanbod is creatief en gevarieerd. De stands zijn gevuld met 
art, design, lifestyle, kids stuff, ambacht en ander creatief talent. 
Zoekt u een origineel cadeautje dan is de kans groot dat u dat 
vindt tijdens deze markt. 
Tegen een kleine vergoeding kunnen kinderen meedoen met 
activiteiten aan de grote knutseltafel. Bij verschillende stands 
zijn er demonstraties zoals o.a. Judith Zijtregtop leest voor uit 
een eigen geïllustreerd prentenboek, encausting (schilderen 
met bijenwas), textielverf-sjablonen-stempelen, maken van mini 
Droomwereldjes, weven aan een weefgetouw en er is genoeg 
lekkers verkrijgbaar zoals ambachtelijk en handgemaakt schepijs. 
Meer informatie over het aanbod: www.wittekerkjeterheijden.
nl,  www.mjatelier.nl en Facebookpagina Markt van Makers. 

HERENKOOR SINT  ANTONIUS  ABT OP 
BEDEVAART NAAR  ZEGGE

Van oudsher bevindt zich in Zegge een Mariakapel waar in de 
maand mei veel mensen uit de omgeving naar toe trekken.
Op zaterdag 25 mei zal Herenkoor Sint  Antonius  Abt  Ter-
heijden ook naar Zegge gaan om daar in de eucharistieviering 
van 19.00 uur te zingen. 
De laatste zaterdag van de meimaand/Mariamaand is in de Ma-
ria-Boodschapkerk van Zegge al heel wat jaren de zaterdag van 
het  Terheijdens herenkoor, een zaterdag met een viering waar-
in wij Gregoriaanse gezangen ten gehore zullen brengen, maar 
natuurlijk zullen Marialiederen ook niet ontbreken. Gaat u met 
ons mee?
Bestuur en leden Herenkoor Sint Antonius Abt.

NIEUWS  VAN MUZIEKVERENIGING 
HARMONIE  TERHEIJDEN

2 juni 2019: Gezamenlijk Disneyconcert door het opleidings-

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden   06-51996129  
info@harmonieterheijden.nl 
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orkest Jong Chaam 
en het Opleidings-
orkest Terheijden. 
Het concert vindt 
plaats in café De 
Harmonie van 12.00 
uur - 14.00 uur. Ie-
dereen van jong tot 
oud heeft wel iets 

met Disney. Kom naar het concert en laat 
je meevoeren op de klanken van de bek-
ende Disney-klassiekers, zoals Selections 
of the Lion King, Aladdin,  The Beauty and 
the Beast, Disney Magical Marches, The 
Incredibles, How far I’ll Go (met zang 
van Emmy de Kroon), Pirates of  The Ca-
ribbean, Let it Go from Frozen, Do you 
want to build a snowman, Highlights from 
Shrek 2.
Repetities
In de voorbereiding naar dit concert vin-
den er naast de eigen repetities van de 
beide orkesten ook gezamenlijke repeti-
ties plaats. Samen naar een concert toe-
werken geeft veel plezier is al gebleken 
en je leert er veel van. De première van 
dit concert vond plaats op zondag 19 mei 
in Chaam in Bellevue. Er is daar door de 
leden van de beide verenigingen een mooi 
en sfeervol concert neergezet.
De entree op 2 juni is gratis. Het samen-
gestelde orkest staat onder leiding van 
dirigent Manuel de Wijs.
9 juni 2019:  Harmonie Terheijden neemt 
deel aan Spanjaardsgat Festival. Op zon-
dag 9 juni, eerste Pinksterdag verzorgt het 
Groot Orkest o.l.v. interim-dirigent Jan 
van den Brandt, een concert tijdens het 
Spanjaardsgat Festival. Het Spanjaardsgat 
Festival is een mooi podium waarop ons 
orkest graag van zich laat horen. Wij ge-
ven samen met zangeres Susan Damen 
acte de présence met diverse bekende 
muziekwerken met als thema Legendary 
Ladies: Gloria Estefan, Amy Winehouse, 
Anita Meyer,  Tina Turner,  Whitney Hous-
ton, Adèle, Caro Emerald,  Aretha Franklin 
en Shirley Bassey.
Kom genieten van de prachtige muziek en 
de sfeervolle ambiance. Meer informatie: 
www.harmonieterheijden.nl en Facebook 
Harmonie Terheijden.

WEEK VAN DE JONGE 
MANTELZORGER

Ben jij een jonge mantelzorger? Groei jij 
op in een gezin met ziekte en/of zorg?
Dan hebben wij iets voor jou! Wij orga-
niseren verschillende leuke activiteiten 
voor jonge mantelzorgers, zoals een 
creamiddag op 5 juni van 13.30 uur tot 
16.00 uur bij SWO (8-12 jaar) en een 
chill middag op 12 juni van 14.30 uur 

tot 17.30 uur in de huiskamer van het 
Dongemond College, Lignestraat in Made 
(12+).
Ben jij erbij? Meld je snel aan via jmz@
swodrimmelen.nl of 06-18306260.

ROEIVERENIGING BREDA 
HAALT RUIM  €10.000,- OP 
VOOR KIKAROW!

De afgelopen maanden 
was er al regelmatig 
over te lezen: Roei-
vereniging Breda zou 
aanlegplaats zijn tijdens 
KiKaRoW Rondje NL 
2019. Op zaterdag 4 

mei om 15.00 stonden veel mensen aan 
het vlot, klaar om de roeiers en begelei-
dende boten vanuit de richting Roosen-
daal te ontvangen. De Blaoskaoken zorg-
den voor muziek, er waren spandoeken 
en bloemen. Kortom, het was een groot 
feest.

Toen iedereen vanuit de boten weer aan 
wal stond, was het tijd voor een offici-
eel moment. Wethouder Harry Bakker 
reikte namens RV Breda een cheque van 
maar liefst €10.000,- uit aan een verte-

genwoordiger van KiKaRoW. Al dit geld 
komt ten goede aan de LATER-studie van 
het Prinses Máxima Centrum voor kin-
der-oncologie.
Roeivereniging Breda bedankt alle spon-
soren en andere betrokkenen, van bin-
nen en buiten de vereniging, die hebben 
meegeholpen om dit mooie resultaat te 
behalen.
KiKaRoW is een tocht van 1400 kilome-
ter roeien door Nederland, het Rond-
je NL. De start heeft op 13 april 2019 
plaatsgevonden bij roei- en kanovereni-
ging Michiel de Ruyter in Uithoorn.  Vanaf 
daar gaat de tocht in 14 weekenden van 
roeivereniging naar roeivereniging. Er 
wordt geroeid in The Vin, een zeeroei-
boot, met 4 roeiers en één stuurman/
vrouw. Het bijzondere van deze tocht is 
dat de boot mede bemand wordt door 
ex-kinderkankerpatiënten (survivors) en/
of hun familie/vrienden, de buddy’s. 
Daarnaast varen elke etappe veel boten 
van de deelnemende verenigingen mee. 
In het weekend van 4 en 5 mei waren dat 
boten van Roeivereniging Breda.

EERSTE H. COMMUNIE

Op zondag 12 mei hebben 15 kinderen 
hun Eerste H. Communie gedaan.
Om 9.30 uur waren er 8 communicantjes 
in de H. Gummaruskerk te Wagenberg en 
om 11.30 uur in de H. Antonius Abtkerk 
7 communicantjes.
Het was een stralende dag en het weer 
werkte erg goed mee. De communi-
cantjes zagen er allemaal prachtig uit en 
hun gezichtjes straalden. Kijk maar naar 

TERUGBLIK
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de foto’s, die onze 
fotograaf Angelique 
Klomp elk jaar op-
nieuw weer zo leuk 
maakt.
Graag zien wij jullie 
terug in de vieringen 
in één van de kerken, 
maar toch zeker in 
de terugkomviering 
voor alle communicantjes van onze Vijf Heiligen Parochie, die 
wordt gehouden op zaterdag 22 juni om 19.00 uur in de 
H.  Antonius  Abtkerk te Terheijden. 
Pastoor V. Schoenmakers en Pastoraal werker G. Oostveen en 
werkgroep Eerste H. Communie.
PS.  Heeft u zin om aan te sluiten bij onze werkgroep, geef u dan 
op via Parochiekantoor Terheijden of  terheijden@naardekerk.
nl.  U bent van harte welkom.

TEAM  T  WINNAAR  ZEVENDE HEMEL 
CAFEQUIZ

Donderdag 25 april jl. was de 
laatste quizavond van de Ze-
vende Hemel caféquiz seizoen 
2018/2019. De spanning was 
weer te snijden en menig zweet-
druppeltje rolde van de gezich-
ten van de deelnemende quizploegen. De winnaars van de avond 
waren Team T met 57 punten, gevolgd door de Hevende Zemel 
en Bol punt Com, beiden met 54 punten. Van alle deelnemende 
teams, welke minimaal 5 keer meegedaan hebben, is het gemid-
delde berekend en ook hier is Team T als winnaar uit de bus 
gekomen. 
Het was voor velen weer een leuk, spannend en leerzaam sei-
zoen. Na een (te lange) toespraak van de quizmaster en de prijs-
uitreiking door Corinda bleef het nog lang onrustig in café De 
Zevende Hemel. 
Hierbij de deelnemende teams met hun gemiddelden: 1e plaats 
Team T met 57,88 punten; 2e plaats Bol punt Com met 53,43 
punten; 3e plaats de Handbal met 49 punten; 4e plaats Traaie 5.1 
met 46,63 punten; 5e plaats OC met 46,57 punten; 6e plaats de 
Hevende Zemel met 46,5 punten; 7e plaats DIOK met 44 pun-
ten en op de 8e plaats Traaie 5.2 met 35,14 punten. 

Het Zevende Hemel caféquiz-seizoen 2019/2020 begint don-
derdag 26 september om 20.30 uur en dit gaat door op iedere 
laatste donderdag van de maand, tot en met donderdag 30 april 
2020. Zin om mee te doen (teams maximaal 4 personen), kom 
dan 26 september voor de eerste quizavond (aanmelden hoeft 
niet van tevoren). Wil je meer informatie? Loop dan een keer 
binnen bij café de Zevende Hemel of mail naar de.zevendehe-
mel@ziggo.nl.
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NIEUWS UIT HET OVERLEG
van het Wmo-Platform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert
het college van burgemeester en wethou-
ders over het beleid rond de  Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (Wmo).
Pilot dagbesteding
Er ligt een voorstel om een proef te 
starten met een algemene voorziening 
Dagbesteding. Inwoners met en zonder 
indicatie kunnen daar terecht voor ver-
schillende bezigheden of voor een warme 
maaltijd. De proef moet nog goedgekeurd 
worden. 
Duurzaamheid
De gemeente Drimmelen streeft naar 
het verwerkelijken van een aantal doelen 
in 2040 volgens de Visie Duurzaamheid 
2040, zoals:
- Er is werk voor iedereen, betaald en/of  
   onbetaald.
- Er is sprake van goede buurt- en man 
   telzorg.
- (Samen-)zelfredzaamheid is het uit-
   gangspunt.
- Buurtbewoners bepalen hoe hun wijk  
   er uit moet zien.
Ook wil de gemeente de publieke ruim-
ten (straten, stoepen, gebouwen) toegan-
kelijker maken. Mantelzorg en vrijwilli-
gerswerk worden gestimuleerd. 
Huishoudelijke Hulp

Het Platform hoort verhalen over het 
sterk toenemend gebruik van huishoude-
lijke hulp sinds de invoering van een abon-
nementstarief van €17,50 per maand.  
Nogal wat inwoners konden zelf huishou-
delijke hulp regelen en betalen. Nogal wat 
inwoners doen nu veel moeite om ge-
bruik te kunnen maken van deze financi-
eel natuurlijk aantrekkelijke regeling. Dat 
doet oneerlijk aan. Want de grote toe-
loop van dit soort aanvragen zal leiden 
tot minder ondersteuning voor die in-
woners die deze hulp echt nodig hebben.    
De omgevingswet
Deze wet gaat in op 1 januari 2021. Met 
de toepassing van deze  wet  zijn er meer 
mogelijkheden om de leefomgeving ver-

beteren. Doelen zijn onder meer:
- meer mogelijkheden om lokaal te be- 
   sluiten over de leefomgeving.
- een groter inzicht van de mogelijkheden  
  voor betrokkenen.
- snellere en betere besluitvorming door 
  betere informatie.
- een meer samenhangende aanpak in be- 
  leid en besluitvorming.
Aanpak eenzaamheid
Een werkgroep wil hier extra gerichte 
aandacht aan gaan besteden, onder meer 
met op 4 oktober 2019 een conferentie.
Vragen of opmerkingen? 
Reageren kan naar het WMO-Platform 
Drimmelen, per brief p/a Middelmeede 
5, 4921 BZ Made of per e-mail: info@
wmoplatformdrimmelen.nl. Kijk ook op 
onze website www.wmoplatformdrim-
melen.nl.

UITNODIGING 2e SERIE 
BEWONERSAVONDEN 
TRAAIS   WARMTENETWERK

In juni start het 
Traais Energie Col-
lectief met de aan-
leg van het Traais 

warmtenetwerk in het centrum van Ter-
heijden (fase 1). Huiseigenaren én huur-
ders uit dit deel van het dorp krijgen de 
mogelijkheid om vanaf voorjaar 2020  
hun woning te voorzien van duurzame 
warmte uit het warmtenetwerk.
Bewonersavonden
Om de betreffende bewoners goed te 
informeren over het warmtenet, organi-
seren we een aantal bewonersavonden. 
Zij hebben hierover een persoonlijke 
brief ontvangen. Tijdens de eerste reeks 
bijeenkomsten begin dit jaar kon men 
kennismaken met het project en hebben 
we uitgelegd wat een warmtenetwerk in-
houdt. 
Tijdens de tweede serie bijeenkomsten 
praten we iedereen bij over de laatste 
ontwikkelingen, de aanleg van het net in 
de straat en de huizen. We vertellen wat 
de voordelen en kansen zijn voor de be-
woners. Ook de kosten voor een aanslui-
ting en de prijs voor warmte lichten we 
toe.
Voor huiseigenaren en huurders
De bewonersavonden zijn voor huis-
eigenaren én huurders die hun woning 
huren via Woningcorporatie Woonvizier. 
Woonvizier denkt en ontwikkelt name-

lijk met ons mee om de huurwoningen in 
Terheijden te verduurzamen. Tijdens de 
bijeenkomst is er voldoende tijd voor het 
stellen van vragen over specifieke woon-
situaties.
Aanmelden
We organiseren meerdere bijeenkom-
sten zodat bewoners zelf kunnen kiezen 
welke datum het beste uitkomt. De data 
zijn: maandag 27 mei, dinsdag 28 mei, dins-
dag 4 juni en woensdag 5 juni om 20.00 
uur in het Witte Kerkje.
Aanmelden voor de bewonersavond is 
gewenst. Ga naar www.traaisenergiecol-
lectief.nl, klik op de oranje aanmeldknop 
en vul het formulier in. Hier staat ook het 
overzicht van de straten en huisnummers 
die vallen onder fase 1. 
Graag tot ziens op een van de bewoners-
avonden!

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimme-
len zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actuali-
teiten van en voor Drimmelen en omge-
ving waarbij actuele onderwerpen in de 
schijnwerpers gezet worden. Hebt u een 
nieuwswaardige mededeling zonder com-
merciële doeleinden? Mail het ons naar 
publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Expositie Drimmelense polder

Op 11 mei opende een bijzondere ex-
positie in Drimmelen. Daar exposeerden 
14 kunstenaars maar liefst 40 werken. Er 
was van alles te bewonderen: keramiek, 
arduin, albast, marmer, brons en aarde-
werk. Het zijn cursisten van Atelier Breda, 
waar ze begeleiding krijgen van beeldhou-
wer en ex-Madenaar Arjan Knook en van 
keramiste Iris Stolk, maker van het beeld 

VAN  ALLES  WAT
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Godfried Schalcken in Made. Diana Kemp is één van die cur-
sisten en organiseerde deze expositie in de sfeervolle ruimtes 
van de familie Van Schie. Tijdens de opening werd live muziek 
gemaakt door Eva Gresnight en Aron Raams. 
Oldtimerdag 2019  TOV  Terheijden

In 2018 hebben de Terheijdense Oldtimer Vrienden een jaar 
overgeslagen, maar dit jaar waren ze terug van weggeweest.  Veel 
trotse bezitters van een oldtimer kwamen naar de Munniken-
hof om ook anderen van hun voertuig te laten genieten. Er was 
teveel om op te noemen: trekkers, woonwagens, vrachtwagens, 
legervoertuigen, motors, brommers, fietsen en natuurlijk auto’s. 
Het werd weer een gezellige dag, waarbij ook aan de kinderen 
was gedacht.
Muziek in de regio - Koorbizniz
In onze rubriek ‘Muziek in de regio’ kunt u dit keer kijken en 
luisteren naar Koorbizniz. Dit moderne koor sloot het seizoen 
Theeconcerten Witte Kerkje 2018-2019 dit jaar af in een uit-
verkochte zaal. Het werd een bijzondere afsluiting door de sfeer 
tijdens het optreden: het was gepassioneerd, gedreven, ontroe-
rend, met humor en zeer muzikaal.  We kijken nu al weer uit 
naar het volgende seizoen.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een en-
thousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv 
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luis-
teren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken.  
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren, 
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets 
voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij 
leren het u graag. Onze contactgegevens vindt u op de website 
www.omroepdrimmelen.nl
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 digitaal of 
analoog op kanaal 45/663.25 MHz. Uitzending gemist of kunt u 
ons thuis niet ontvangen? Bezoek ons YouTube kanaal. De ra-
diozender is 24 uur per dag te beluisteren via de kabel op 92.9 
FM, het digitale Ziggo radiokanaal 917, in de ether op 106.9 FM 
en natuurlijk ook online via de livestream. Volg ons ook op de 
website www.omroepdrimmelen.nl en op Facebook.

BEN JIJ OF KEN JIJ DE FOTOGRAAF DIE 
WIJ ZOEKEN?
 

Aankomend najaar wordt in de Fresiaflat in 
Made het Centrum voor Vitaliteit geopend. Dit 
nieuwe gezondheidscentrum is een samenwer-
king tussen meerdere zorgverleners vanuit de 
gemeente, onder andere fysiotherapie, diëtiek, 
psychologie en logopedie. Graag willen wij in 
het centrum de natuur van de gemeente Drim-
melen en de verschillende dorpen tentoonstel-



11Rondom de Toren 2019

len. Hiervoor zijn wij op zoek naar natuurfoto’s en landschap-
pen van herkenbare plaatsen in de gemeente. De foto’s willen 
wij op canvas laten drukken (ca 1.20 x 1.20 meter). Uiteraard 
nemen wij de drukkosten voor onze rekening en voor de foto-
graaf bieden wij een prominente naamsvermelding c.q. expositie. 
Wij horen graag van jou!
Telefoonnummer 06-22540814, email info@dietistenpraktijkre-
natevanriet.nl

FOTO  VAN DE MAAND 

Foto van de maand mei van fotoclub Dinasa. 
De fotograaf is Nanny van der Laag. 

EEN LEUK MPIJ  VERHAAL

SWO is met samenwerkingspartner MPij 
een pilot gestart in onze gemeente om 
(vrijwilligers)werk te doen tegen een klei-
ne vergoeding. We noemen dit ‘vrijwilli-
gerswerk plus’. 

MPij biedt een veilige online platform met vertrouwde aanbie-
ders. De ‘vrager’ benadert een aanbieder en via een chatfunctie 
worden er afspraken gemaakt. SWO heeft de rol van makelaar 
tussen aanbieder en vrager (zie www.mpij.nl/swo.nl).
Bijvoorbeeld: “Mijn tuin moet hoognodig 
onderhouden worden, familieleden heb-
ben geen tijd en voor een hovenier is 
de klus te klein. Wie wil mijn tuin komen 
doen?” 
Een succesverhaal van Douwe
Douwe van den Berg uit Lage Zwaluwe, 
is een van de aanbieders van MPij. Hij is 
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inzetbaar als tuinman. Douwe is al lang een vertrouwde vrijwilli-
ger van SWO en nu werkt hij tegen een kleine vergoeding, dit is 
dus een ‘vrijwilliger plus’. Het onderhouden van zijn eigen tuin is 
zijn passie en nu zet hij zijn kwaliteiten ook in voor anderen. Op 
deze manier is hij zinvol bezig (helpen met tuintjes) en houdt er 
ook nog iets aan over. De klussen die Douwe uitvoert variëren. 
Bij een echtpaar heeft hij de tuin een volledige onderhouds-
beurt gegeven en komt nu elke drie weken om het bij te houden. 

Bij iemand anders moest een lange heg gesnoeid en bij weer 
iemand anders heeft hij de buxusheg verwijderd.  In overleg met 
Douwe zijn veel verschillende klussen mogelijk, zolang het past 
binnen zijn mogelijkheden. Het geeft Douwe een goed gevoel als 
hij tevreden vragers heeft met een nette tuin.
Wat betekent MPij voor vragers?
Tijdens een pauze met een kopje koffie of thee, hoort Douwe 
vaak waarom de mensen zelf niet meer hun tuin kunnen bijhou-
den. Het wordt te veel of te zwaar óf het is gewoon praktisch 
niet meer te realiseren. Hun eventuele kinderen zijn vaak druk 
en hebben naast het regelen van zaken voor hun ouders geen 
tijd om (structureel) de tuin te onderhouden. Vragers willen ui-
teraard ook voor de buren, hun voor- of achtertuin op orde 
hebben. En het is dan ook een grote opluchting als dit eindelijk 
is gedaan. 
Ook aan de slag?
Er zijn inmiddels al veel tuinvragen binnen gekomen, bijvoor-
beeld het tweewekelijks grasmaaien tijdens de zomermaanden. 
Wilt u ook iets voor een ander betekenen tegen een kleine 
vergoeding? 
Neem dan contact op met SWO Drimmelen via info@swod-
rimmelen.nl of 0162-45 18 94.

VRIJWILLIGERSWERK? LEUK!

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:
PR medewerker
Vind je het leuk om te schrijven en lijkt het je wat dit te doen 
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voor VAD? Je schrijft achtergrondinformatie over de te geven 
cursussen: voor de persberichten, de website, nieuwsbrieven en 
facebook.
VAD (Vrijwilligers Academie Drimmelen) organiseert cursussen 
voor, door en met vrijwilligers.  Veel vrijwilligers hebben op deze 
manier al cursussen kunnen volgen.
Tuinvrijwilliger 
Vind je lekker om in de tuin te wer-
ken? Bij het nieuwe complex van de 
Ganshoek (Lage Zwaluwe) is een BE-
LEVINGSTUIN aangelegd. Wil je mee-
helpen deze mooi te houden door 
met een team het kleine onderhoud 
te doen?  
Vrijwilliger Ontdek-Lab
Ben je handig en technisch en vind je het leuk dit te delen? 
Met kinderen van de basisschool ga je aan de slag met proef-
jes en onderzoeken etc. op het gebied van techniek. Je levert 
mee ideeën aan, verzamelt het benodigde materiaal, begeleidt 
de kinderen en op deze manier maak je kinderen enthousiast 
voor techniek.
Gastheer/vrouw
Lijkt het je wat mee te werken om voor mensen die korte tijd 
opgenomen worden in Antonius Abt dit een aangenaam verblijf 
te maken? Als gastheer/vrouw ben je vooral bezig om gezellig 
koffie te drinken, een praatje te maken of een spel te spelen met 
de bewoners van de observatie-afdeling.

BESTUUR  WATERSCHAP BRABANTSE 
DELTA

Het algemeen bestuur van wa-
terschap Brabantse Delta heeft 
woensdagavond 24 april una-
niem het bestuursakkoord met 

de titel ‘Samen beter!’ vastgesteld. Ook heeft deze het nieuwe 
dagelijks bestuur benoemd. Naast dijkgraaf Kees Jan de Vet be-
staat het dagelijks bestuur nu uit Niels Mureau (Ons Water/ Wa-
terbreed), Cécile Franssen (VVD), Kees de Jong (Ongebouwd), 
Theo Schots (Bedrijven) en Hans Peter Verroen (CDA). Deze 
bestuursleden maakten al deel uit van het dagelijks bestuur. 
De afgelopen weken heeft (in)formateur Huub Hieltjes individu-
ele gesprekken en gezamenlijke informatieberaden met de on-
derhandelaars van alle partijen gevoerd. Daarnaast sprak hij ook 
met de dijkgraaf en de secretaris-directeur? Op basis van alle 
gesprekken is unaniem overeenstemming bereikt over de be-
noeming van vijf leden van de fracties Ons Water/Waterbreed, 
VVD, Ongebouwd, Bedrijven en CDA die samen het dagelijks 
bestuur gaan vormen. Ook is er unaniem overeenstemming be-
reikt over een bestuursakkoord waarin de hoofdlijnen voor het 
beleid voor de komende jaren vastliggen.
Bestuursakkoord
Het bestuursakkoord beschrijft wat het waterschap doet, waar-
om en voor wie en hoe dat wordt betaald. In het bestuursak-
koord ‘Samen beter!’ blijft de ambitie van het waterschap pri-
mair gericht op de kerntaken: veilige dijken en kades, voldoende 
en schoon water. Ook blijft het waterschap investeren in samen-
werken met en het betrekken van partners. Verder komen de 
volgende onderwerpen aan bod in het bestuursakkoord: water-
veiligheid, waterkwaliteit, waterflora en waterfauna, zoetwater 
en peilbeheer, waterketen, klimaat, duurzaamheid, biodiversiteit, 
dierenwelzijn, optimaliseren van bedrijfsprocessen en innovatie, 
financiën, bestuurlijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling en 
goed werkgeverschap. Het bestuursakkoord is te lezen via/op 
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www.brabantsedelta.nl/bestuur.
Formateur Huub Hieltjes: “In de verschil-
lende gesprekken met alle fracties in het 
algemeen bestuur is een sterke op inhoud 
en samenwerking gerichte sfeer ontstaan. 
Er was daadwerkelijk ruimte voor een 
inhoudelijke inbreng van alle fracties. Zo 
is de inbreng van de nieuwe fractie Partij 
voor de Dieren herkenbaar in de para-
graaf over dierenwelzijn. Daarbij was dus 
niet bepalend of een fractie wel of geen 
lid van het dagelijks bestuur levert. In de 
geest van die goede samenwerking streeft 
het nieuwe bestuur naar een net zo goe-
de samenwerking tussen het waterschap, 
onze partners en de inwoners van Mid-
den- en West-Brabant.”
De werkzaamheden van Huub Hieltjes 
als (in)formateur van het nieuwe bestuur 
van waterschap Brabantse Delta zijn nu 
tot een afronding gekomen.
Komende bestuursperiode
Dijkgraaf Kees Jan de Vet kijkt met ver-
trouwen naar de komende bestuursperi-
ode. “Als dagelijks bestuur zijn we al op 
elkaar ingespeeld en werken we prettig 
samen. Er ligt een heel ambitieus bestuur-
sakkoord. Het algemeen bestuur en dage-
lijks bestuur willen midden in de samen-
leving staan en zo het waterschap een 
nieuwe enthousiaste impuls geven. Samen 
met de organisatie gaan wij het akkoord 
verder uitwerken om vervolgens de am-
bities met het voltallige algemeen bestuur 
te realiseren.” De ambtelijke organisatie 
ontwikkelt op basis van het akkoord een 
programma met begrotingen waar het 
waterschap de komende vier jaar aan 
gaat werken. Het dagelijks bestuur legt 
deze kadernota na de zomer ter akkoord 
voor aan het algemeen bestuur. De defi-
nitieve kadernota en begrotingen vormen 
de leidraad voor de werkzaamheden van 
het waterschap gedurende de komende 
bestuursperiode. 

LIJST HARRY BAKKER EN 
JONGEREN

Jongeren
Jongerenparticipatie betekent het actief 
betrekken van jongeren bij beslissingen 
over en vormgeving van de samenle-
ving, gemeentelijk, provinciaal of lande-
lijk beleid of welke instelling dan ook. 
Wij van Lijst Harry Bakker zijn al een 
tijdje bezig met een jongerengroep. Hier 
melden we geregeld over in de media. We 
komen regelmatig bij elkaar om met de 
jongeren het gesprek aan te gaan over 

zaken die op dat moment spelen in onze 
gemeente.
Nieuwe gezichten
Elke keer zien we weer nieuwe gezichten, 
omdat bv. een jongere iemand meebrengt 
die ook interesse heeft. De jongeren 
brengen zelf ideeën in, waar we mee aan 
de slag gaan. Het is bijzonder om te zien 
hoe actief deze groep meedenkt. 

We gaan dan ook juist met deze punten 
aan de slag.  We willen graag MET de jeugd 
en niet over OVER de jeugd praten. Ze 
hebben al een aantal dingen gedaan, een 
rondleiding gehad in het gemeentehuis, 
stukje raadsvergadering meegemaakt, 
uitleg van wethouders gehad. Onze vi-
ce-fractievoorzitter heeft vorige keer een 
goede uitleg gegeven over het wel en wee 
van een fractie, een coalitie en een raad. 
Programma
Voor volgende keer hebben we weer een 
leuk programma. De volgende avond staat 
voor nu gepland op   donderdag 20 juni 
en deze is altijd van 18.30 uur tot onge-
veer 20.00 uur.  We gaan aan de hand van 
stellingen, een Kahoot-quiz (bij de jonge-
ren onder ons wel bekend), een filmpje 
over een bepaald onderwerp aan de slag. 
Het zijn nu ook weer onderwerpen die 
die groep zelf heeft ingebracht.  

Iedereen die 
interesse heeft 
en tussen de 
11 en 18 jaar 
oud is, is van 
harte welkom. 
Meld je dan 
aan via jeugd@
lijstharrybakker.
nl. Ook ideeën 
kunnen met ons 

gedeeld worden. Omdat we met de tijd van 
de jongeren meegaan, zijn we op Instagram 
te volgen via  Politiekjeugddrimmelen. 
We houden jullie op de hoogte via de 
media, wat voor mooie uitkomsten deze 
avond ons weer heeft gebracht.
Groetjes Ankie van Wezel, namens Lijst 
Harry Bakker

GROEN DRIMMELEN (VP/
D66) DEELT UIT

Groen Drimmelen (VP/D66) is een partij 
die niet alleen bezig is met de lokale 
politiek. De partij steunt ook ieder jaar 
weer een aantal goede doelen. De leden 
kunnen doelen voordragen,  waarna in 
een ledenvergadering een besluit valt. 
Dit jaar steunt Groen Drimmelen (VP/
D66) drie doelen.
Het eerste doel is de schrijfgroep Drim-
melen van Amnesty International. De 
schrijfgroep heeft zijn oorsprong in Ter-
heijden, maar is inmiddels actief voor de 
hele gemeente Drimmelen. Met enige re-
gelmaat worden brieven geschreven aan 
de leiders van landen, waarmee aandacht 
wordt gevraagd voor het lot van met 
name genoemde politieke gevangenen.
De fonkelnieuwe stichting The Dream 
Factory is het tweede goede doel dat 
dit jaar door ons wordt gesteund. Deze 
stichting, een initiatief van o.a. Tim Oving-
ton, laat dromen van kinderen uitkomen 
voor wie het helemaal niet vanzelfspre-
kend is dat zij onderwijs krijgen, hun ta-
lenten kunnen ontwikkelen, of een veilig 
thuis hebben. Een doel dat bijna vanzelf-
sprekend op onze steun kan rekenen.
Tenslotte steunt Groen Drimmelen (VP/
D66) het initiatief van Sovak om een 
groep cliënten, met een aantal begelei-
ders, de Mont Ventoux te laten beklim-
men. 
Groen Drimmelen (VP/D66) is een partij 
die midden in de Drimmelense samenle-
ving staat. Een partij die in de raad en het 
college vooral staat voor een samenleving 
waar iedereen gelijke kansen krijgt, maar 
waarin mensen ook zoveel mogelijk zelf 
initiatieven nemen. Een samenleving die 
het verenigingsleven koestert en waarin 
vrijwilligers worden gewaardeerd. Maar 
ook een partij die verder kijkt dan de 
korte termijn. De toekomst van de huidi-
ge, maar ook die van toekomstige genera-
ties vinden wij belangrijk. Vindt u dat ook? 
Kom dan met ons meedoen. Meer infor-
matie vindt u op www.groendrimmelen.
nl. Lid worden? Een bericht aan info@
groendrimmelen.nl is voldoende.

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

Diensten door de week en in het 
weekend
Zaterdag 25 mei 17.00 uur: Woord- 
en Communieviering. + extra collec-
te Tools to Work. Voorganger: Mevr. A. 
Schoenmakers. Cantor H. Vergouwen.

KERKEN

POLITIEK
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Maandag 27 mei 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger: Dhr. Kees Karremans.
Donderdag 30 mei 9.30 uur: Eucharistieviering. Hemelvaart. 
Voorganger: Pastoor J. Paes en Mevr. G. van der Korput. Koor: 
Dames-, Herenkoor en Gummaruskoor.
Zaterdag 1 juni 16.00 uur:  Huwelijk  Tim Mureau en  Nata-
liya Yarysh.
Zaterdag 1 juni 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: 
Pastoor J. Paes en Dhr. J. Braat. Cantor: H.  Vergouwen.
Maandag 3 juni 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 uur 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 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.
Mededeling: 
Omdat er sinds 1 april gewerkt wordt aan onze kerktoren, staat 
er bij de ingang van onze zaal “De Abt” een hoogwerker. De 
ingang van ons kerkhof is nu bereikbaar via de Markstraat, naast 
het materiaal-waterhuisje. Er zijn openingstijden voor de toe-
gang van het kerkhof gepland vanaf  9.00 uur tot 17.00 uur. 
Wilt u hier rekening mee houden!  Dank u.

GEMEENTE DRIMMELEN SPRINGT IN OP 
DE  WONINGBEHOEFTE

De vraag naar woningen binnen de gemeente Drimmelen is 
groot. Uit huidige cijfers van de gemeente blijkt dat, ondanks de 
recent gerealiseerde nieuwbouwwoningen en de nog te starten 
woningbouwprojecten, de vraag het aanbod overstijgt. Vandaar 
dat de gemeente de komende periode stappen gaat maken om 
de woningvoorraad flink aan te vullen.
Daarvoor is het nodig dat de Structuurvisie 2033 wordt aan-
gevuld met extra uitbreidingslocaties. De vraag naar woningen 

blijkt nu veel groter te zijn dan op het moment toen de visie 
in 2014 werd vastgesteld. Wethouder Jan-Willem Stoop: ‘We 
merken dat de vraag naar woningen op de Drimmelense wo-
ningmarkt groot is. De verwachting is dat de bevolking in de ge-
meente Drimmelen in ieder geval tot,  maar waarschijnlijk ook 
nog na 2030 blijft groeien. Vandaar dat we graag de structuur-
visie willen aanvullen met een aantal extra uitbreidingslocaties 
waardoor we als gemeente versneld tegemoet kunnen komen 
aan de vraag en behoefte’.
Bouwen in en rond de kernen 
In alle kernen is de behoefte aan passende woningen hoog, maar 
in Made en Terheijden is de vraag naar woningen het grootst. 
‘We verwachten vanwege de vraag dat er niet alleen binnen 
de kernen gebouwd moet worden, maar ook net buiten de be-
staande dorpsranden. Als gemeente onderzoeken we op korte 
termijn alle mogelijke opties. Uiteraard betrekken we voor alle 
woningplannen de omwonenden en belanghebbenden’, aldus 
wethouder Stoop. 
Aanvulling structuurvisie 2033
Om de benodigde uitbreidingslocaties mogelijk te maken moet 
er een aanvulling op de structuurvisie worden gemaakt. In deze 
aanvulling staat welke locaties het meest geschikt zijn voor 
woningbouw en onder welke voorwaarden inrichting met wo-
ningbouw hier mogelijk is. Iedereen mag de aanvulling inzien en 
reageren op het stuk dat waarschijnlijk beschikbaar is vanaf juni. 
Daarna wordt deze voorgelegd ter vaststelling aan de gemeen-
teraad. Om de gewenste woningbouw uiteindelijk mogelijk te 
maken moet vervolgens per ontwikkeling afzonderlijk nog een 
bestemmingsplanprocedure worden gevolgd. Ontwikkelaars en 
gemeente betrekken hierin bewoners en belanghebbenden. 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact op-
nemen met Corina Segeren (140162) van de gemeente Drim-
melen.

GEMEENTE  DRIMMELEN KIEST  VOOR 
DE KRACHT  VAN KLEUR

Als blauwgroene gemeente stopt het 
voor de gemeente Drimmelen niet alleen 
bij die twee kleuren. We hebben naar de 
openbare ruimte in onze dorpen gekeken 
en misten daar eigenlijk nog wat kleurrijk 
groen. Vooral in de winkelstraten en het 
hart van de dorpen konden we naar ons 
idee wel wat meer kleur gebruiken om de 
boel verder op te fleuren. Midden in de dorpskernen is vaak 
minder ruimte voor groen en dat gaat naast de uitstraling ook 
ten koste van de biodiversiteit. In het coalitieakkoord 2018-
2022 is aangegeven hier verandering in te willen brengen en 
daar worden nu stappen in gezet. 
Kleur en biodiversiteit
Deze verandering wordt nu onder andere gebracht door in het 
hart van de dorpen zogenoemde ‘hanging baskets’ te plaatsen. 
Een hanging basket is een speciale bloembak die aan een lan-
taarnpaal hangt. Op die manier kan er kleurrijk groen worden 
toegevoegd, zonder dat daar ruimte op de grond voor nodig 
is. De straten in het hart van onze dorpen moeten namelijk al 
ruimte bieden aan voetgangers, fietsers, auto’s, hulpdiensten en 
meer.  Daarom is het soms zoeken naar een passende manier 
om groen toe te voegen in die straten. Maar hoe groener de 
omgeving, hoe prettiger de mensen zich voelen. Dit, samen met 
het belang van biodiversiteit, zorgde er voor dat we het belang-
rijk vonden om toch naar mogelijkheden te zoeken. 
De kracht van kleur

GEMEENTE
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vernieuwd!
Restaurant 2.0
 
Na een grondige verbouwing ziet het restaurant er nu 
helemaal modern uit! De lambrisering is verwijderd 
en alle elektra vernieuwd en ingefreesd. Ook is er een 
grondige schilderbeurt geweest en voldoet het interi-
eur nu helemaal aan de maatstaven van deze tijd!

Nieuwe openingstijden: er is 
weer lunch en vernieuwing 
van de vlonder!

Ook is er de afgelopen weken hard 
gewerkt in de tuin. De vlonder is com-
pleet vernieuwd en ruimer!

Nieuwe openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag vanaf 12.00 uur
Zaterdag vanaf 17.30 uur

Komt u genieten van één van de 
lunchgerechten of Plateau Ripasso?

Zeg eens AAA?

Woensdag 29 mei hebben wij voor u een avond in het 
teken van de lekkerste producten uit mei! Drie keer A, 
asperge, ansjovis en aardbei!

We serveren 4 gangen, geheel in het teken van deze 3 
producten. Komt u genieten van dit heerlijke menu op de 
woensdag voor Hemelvaart? Het diner start om 19 uur en 
kost € 49,50 per persoon. Reserveren kan via 076 - 593 1297.

Ripasso Zomerdeal is terug!

Wegens succes van vorig jaar hebben we de zomerdeal 
weer voor u! Helaas laat het zomerse weer nog even op 
zich wachten... 
 
2 gangen verrassingsdiner (voor- en hoofdgerecht) en 
koffie voor € 30,-. Alleen te reserveren op dinsdag, woens-
dag en donderdag. Reserveren voor deze deal is een must. 
Vermeld ook uw diëetwensen!

Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden 076 - 593 1297 restaurantripasso.nl

Nieuw op de lunchkaart:
Hollandse garnaaltjes 

op Landbrood € 9,-

1014 nieuws.indd   1 17-5-2019   18:50:06
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De gemeente Drimmelen heeft nu gekozen voor de praktische 
oplossingen van Entree Vert. Entree Vert biedt diverse groen-
oplossingen voor woonomge-
vingen en stimuleert biodiver-
siteit. Deze groenoplossingen 
vergroten de sfeer in dorpen 
én zijn onderhoudsvriendelijk. 
De hanging baskets van Entree 
Vert worden o.a. geplaatst in
Wagenberg:  Dorpsstraat 
(Kerkstraat tot Vogelstraat) en 
Terheijden: Hoofdstraat (Ber-
gen tot Zeggelaan rotonde 
Jumbo), Zeggelaan (Vlietstraat 
tot rotonde Jumbo).
Van mei tot en met eind sep-
tember/begin oktober blijven 
de hanging baskets in de stra-
ten hangen. Na die periode gaat de kwaliteit en de kleur name-
lijk achteruit en worden ze weg gehaald.  Als de hanging baskets 
een succes blijken te zijn en we er veel positieve reacties op 
ontvangen komen ze volgend jaar naar verwachting weer terug. 
De locaties worden dan wel opnieuw bekeken in samenspraak 
met de inwoners.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Iemand voordragen voor een lintje
Ieder jaar is er de zogenaamde lintjesregen. Een lintje 
is een Koninklijke Onderscheiding voor iemand die 
bijzonder verdienstelijk is geweest voor de samenle-
ving. Kent u iemand die volgens u een lintje verdient? 
En woont diegene in de gemeente Drimmelen? Dan 
kunt u die persoon voordragen bij de gemeente.
Kijk voor meer informatie op www.drimmelen.nl/ko-
ninklijke-onderscheiding.
Verkeersexamens Wagenberg en Terheijden
Afgelopen week gingen de leerlingen van basisscholen in Wagen-
berg en Terheijden met de fiets op pad voor hun verkeersexa-
men. Door deze verkeersexamens wordt Drimmelen telkens 
weer een stukje verkeersveiliger. 

Dit jaar werd de route voor het eerst gereden met vaste be-
wegwijzering. Over het algemeen waren de leerlingen goed te 
spreken over deze bewegwijzering. Eventuele op- en aanmer-
kingen worden via de school doorgegeven aan de gemeente en 
meegenomen in de evaluatie om tot verdere verbetermogelijk-
heden te komen. 
We willen graag iedereen bedanken die meegeholpen heeft en 
we feliciteren de deelnemers met hun diploma. Alle leerlingen 
die meededen zijn namelijk geslaagd! Zij ontvingen van de wet-
houders Jürgen Vissers en Jan-Willem Stoop hun verkeersdiplo-
ma. 

foto Entree Vert
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Met veel dank aan Gerard van Vugt!
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Snel en simpel meldingen doen met 
de Drimmelen app
Losliggende stoeptegels, achtergelaten 
zwerfvuil, vernield straatmeubilair of ver-
stopte rioleringen in de openbare ruimte. 
Het zijn voorbeelden die de gemeente 
oplost na een melding. Inwoners van de 
gemeente Drimmelen kunnen vanaf nu 
deze meldingen direct doen met hun 
smartphone via de gratis Drimmelen app.  
‘De Drimmelen app is een gratis app voor 
de smartphone waarmee je eenvoudig 
problemen in jouw straat en wijk kunt 
melden bij de gemeente. Op deze manier 
kunnen de inwoners van Drimmelen 24 
uur per dag en 7 dagen per week een 
melding doen’, vertelt wethouder Harry 
Bakker. ‘In de eerste 4 maanden van dit 
jaar hebben we ruim 1300 meldingen 
ontvangen. Deze meldingen gaan onder 
meer over kapotte straatverlichting, het 
snoeien van struiken en over losliggen-
de stoeptegels. Door het sturen van een 
melding via de app en het bijsluiten van 
een foto met de exacte locatie helpen we 
elkaar om de gemeente Drimmelen mooi, 
veilig en schoon te houden’, aldus de wet-
houder. Via de app krijgen de mensen ook 
een bericht terug. Daarin staat wat de ge-
meente met de melding heeft gedaan. 
Met een  aantal gemakkelijke stappen kan 
de melding geplaatst worden. Uiteraard 
kunnen de inwoners van Drimmelen ook 
nog steeds hun melding doen via de website 
www.drimmelen.nl, via email gemeente@
drimmelen.nl, door te bellen met 140162 
of door een bezoek te brengen aan het 
gemeentehuis. We hopen natuurlijk dat 
de app zoveel mogelijk gebruikt wordt. 
Het is gemakkelijk voor u en voor ons.  
Voor een smartphone met Android kan 
de Drimmelen app gratis worden ge-
download via de Google Play Store. Voor 
de iPhone kan de gratis app worden ge-
download via de iTunes App Store. 
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergun-
ningen
Terheijden, Vierhoven 17, (4844 VA) (W-
2019-0244): Het wijzigen van de voorge-
vel
Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Terheijden, ‘Slotje’, (4844 AR) (W-2019-
0131): Het kappen van ca. 360 m2 hout-
wal en 5 elzen t.b.v. realisatie nieuwe 
woonwijk De Weelde in  Terheijden - met 
herplantplicht van 20 bomen
Terheijden, Schansstraat 17, (4844 AR) 
(W-2019-0130): Het kappen van 21 bo-
men t.b.v. realisatie nieuwe  woonwijk  
De Weelde in Terheijden - met herplant-
plicht van 7 bomen
Terheijden, Oranjeplein 5, (4844 CV) (W-

2019-0139): Het kappen van 2 berken 
t.b.v. realisatie van vervangende nieuw-
bouw op het perceel.
Wagenberg, Scheerbiesstraat 3B (4845 
PL) (W-2019-0022): Het uitbreiden van 
de bedrijfsbebouwing
Ingekomen meldingen activiteiten-
besluit
Terheijden, Bredaseweg 22, (4844 CL) 
(W-2019-0254): Het veranderen van een 
bedrijf
Verlengingsbesluit
Wagenberg, Wagenstraat 74, (4845 CX) 
(W-2019-0078): Het plaatsen van 5 trek-
kershutten
Dit besluit is nog NIET verleend. Het col-
lege heeft voor die genoemde aanvraag 
besloten om in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht de 
beslistermijn te verlengen met een ter-
mijn van (maximaal) 6 weken. U kunt als 
derde-belanghebbende geen bewaar ma-
ken tegen de verlengingsbesluiten. Dat 
kan pas nadat er op de aanvragen is be-
slist.
Bekendmaking gehandicaptenpar-
keerplaats op kenteken 
Burgemeester en wethouders van Drim-
melen maken bekend dat zij het volgende 
besluit hebben genomen:
Door middel van de plaatsing van het 
bord E06 van bijlage I van het RVV 1990, 
en onderbord met kentekenaanduiding 
VD-604-T, de parkeerplaats voor huis-
nummer 32 aan de Hulsdonk in Ter-
heijden aan te wijzen als gehandicapten-
parkeerplaats op kenteken. Op dit besluit 
is de bezwaarschriftenprocedure van toe-
passing. 
Bekendmaking verkeersbesluit ten 
behoeve van het reserveren van 
parkeerplaatsen
Burgemeester en wet-
houders maken bekend 
dat zij een verkeersbesluit 
nemen om een parkeer-
plaats voor het opladen 
van elektrische voertuigen 
in te richten op één van 
de parkeervakken aan de 
Gomarusstraat in Wagenberg nabij huis-
nummer 13 door het plaatsen van bord 
E4 van bijlage I van het RVV 1990 in com-
binatie met een onderbord met de tekst 
“alleen opladen elektrische voertuigen”. 
Op dit verkeersbesluit is een bezwaar-
procedure van kracht. 
Bekendmaking verkeersbesluit ten 
behoeve van het instellen van een 
laad- en losplaats
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat zij een verkeersbesluit ne-
men voor het instellen ven een laad- en 
losplaats op het Koningsveld in  Ter-

heijden ter hoogte van huisnummer 30 
door het plaatsen van bord E7 van bijlage 
1 van het RVV 1990. Op dit verkeersbe-
sluit is een bezwaarprocedure van kracht. 
DORPSGERICHT  WERKEN

Dorpsgericht wer-
ken gaat om het 
bevorderen van 

leefbaarheid, veiligheid en sociale betrok-
kenheid. Hiervoor werkt de coördinator 
dorpsgericht werken samen met bewo-
ners, woningcorporaties, politie en straat-
hoekwerker. Wilt u ook bijdragen? Neem 
dan contact op met Lilian Lambrechts via 
140162 of llambrechts@drimmelen.nl. U 
kunt haar ook volgen via twitter: @Lilian-
Drimmelen.  
Wilt u ook alert zijn in uw buurt? 
Meld u dan aan voor Alert Drimme-
len

Alert Drimmelen be-
staat uit whatsapp-
groepen met leden 
die alert zijn in de 
buurt. Als ze verdach-
te situaties, personen 
of voertuigen signa-

leren melden ze dat bij de politie.  Bij he-
terdaad meteen via 112, in andere geval-
len via 0900 8844. Daarna sturen ze een 
appberichtje naar de groep. Op deze ma-
nier kunt u met elkaar alert zijn op wat er 
in de straat/ buurt gebeurt en dat als dit 
nodig is delen met de politie.
Bent u nog geen lid? Meld u dan aan 
via www.alertdrimmelen.nl bij de 
juiste straat.

NIEUW  WATERTAPPUNT

Water speelt een belangrijke, zelfs nood-
zakelijke, rol in onze levens. De Week van 
ons  Water was een mooie aanleiding 
voor het openen van een vierde water-
tappunt in de gemeente Drimmelen. 
Watertappunten
Eerder plaatste de gemeente Drimme-
len al een openbaar watertappunt aan 
de Poolse Dreef (Terheijden), bij het Gat 
van den Ham (Lage Zwaluwe) en bij het 
park bij het gemeentehuis (Made). Vorige 
week is het vierde watertappunt bij het 
trapveldje aan de Zeggelaan in  Terheijden 
onthuld.  Voor al deze locaties is gekozen 
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omdat er regelmatig mensen langs fietsen, wandelen of op een 
andere manier actief zijn in die omgeving. Zo ook dus bij het 
trapveldje in Terheijden. 
Het tappunt is een initiatief van ‘Join the Pipe’. Dat is een inter-
nationale organisatie die met het aanleggen van tappunten in 
verschillende landen, de langste waterleiding ter wereld aanlegt. 
Zij promoot zo het drinken van kraanwater met als doel een 
eerlijke verdeling van drinkwater (meer info: http://join-the-pipe.
org). De gemeente Drimmelen ondersteunt het initiatief door 
op verschillende locaties in de gemeente tappunten te plaatsen. 

DE STEMMEN ZIJN GETELD….
De toestellen voor de splashcentra met de meeste 
stemmen

Op 5 april 2019 startte de gemeente Drimmelen een speciale 
tour langs basisscholen in de gemeente om de kinderen mee te 
laten denken over de twee zwembaden: Het Puzzelbad en De 
Randoet. De zwembaden worden namelijk gerenoveerd en bei-
de baden krijgen er een zogenaamd ‘splashcentrum’ met water-
speeltoestellen en sproeiers bij. De basisschoolleerlingen moch-
ten zelf stemmen welke toestellen zij het liefst in het splashcen-
trum van De Randoet of Het Puzzelbad terug willen zien. 
Het proces
Alle basisscholen werden aangeschreven en bijna alle scholen 
reageerden positief en hebben uiteindelijk meegedaan. Vooral 
de groepen 6, 7 en 8 werden bezocht om de kinderen in die 
leeftijdscategorieën mee te laten denken over de invulling van 
de splashcentra. Het was een groot succes waarbij we veel en-
thousiaste reacties van de deelnemende scholen en leerlingen 
hebben ontvangen. De kinderen vonden het erg leuk om mee te 
mogen beslissen over dit onderwerp!
Overduidelijke winnaars
De scholen gaven hun keuze aan voor het zwembad waar hun 
leerlingen meestal gaan zwemmen: De Randoet of Het Puzzel-
bad. De leerlingen mochten allemaal stemmen in een stemcon-
tainer en na het tellen blijken er overduidelijke winnaars te zijn.  
De winnende top 3 voor Het Puzzelbad:

Voor De Randoet:

Eindresultaat
Het uiteindelijke ontwerp van beide splashcentra wordt onthuld 
tijdens de heropening van de zwembaden na de renovatie. De 
kinderen die meegestemd hebben worden daarvoor uitgeno-
digd, zodat zij het eindresultaat met eigen ogen kunnen zien en 
het splashcentrum zelf kunnen beleven. 



23Rondom de Toren 2019



Mooie foto’s van
1. Eugène van Kampen

2. Gerard van Vugt
3. Mandy de Ruyter

4. Frans Snoeren
5. Leny Peemen

6. Miranda Masseurs
7. Eugène van Kampen

8. Gerard van Vugt
9. Koosje Weterings
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