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COLUMN
STEMMEN
Voor wat het waard is. Hoeveel waarde kun je hechten aan je
stem na het zien van het gerommel met zetels door de leden
van de Provinciale Staten? De zoveelste minachting door het
kabinet van het kiezersvolk. Want na het hooghartige wegmoffelen van en het lak hebben aan de overwegende nee-keuze van
het volk tegen het Oekraïne-referendum, want dat was toch niet
bindend?? Daarna moest ook het bindend referendum eraan geloven, want het gepeupel kan dan knap lastig worden. Nog een
voorbeeld van “gesjoemel” is het feit dat moeilijke zaken als het
klimaat en pensioen wegens gebrek aan tijd over Prinsjesdag
of de verkiezingen heen getild worden. En zo kan ik nog wel
even doorgaan. Voor mij al redenen genoeg om na decennia van
plichtsgetrouw stemmen flink te gaan twijfelen over het nut ervan. Maar de grootste ergernis was toch wel het “zeteltje ruilen”
om als coalitie zoveel mogelijk binnen te harken. “Haha, twee erbij, jammer voor de oppositie, maar wij zijn nou eenmaal gehaaider.” Wat zegt dat over ons als stemvee? Dertig zetels zijn er
plotseling tweeëndertig. Rommelen, handjeklap, volksverlakkerij,
zelf zullen ze het wel politieke slimmigheid noemen. Ik noem
het schandalig, of mag je dit ook rekenen tot burgerlijke ongehoorzaamheid? Macht telt in deze wereld, macht corrumpeert,
ook al noemen zij het waarschijnlijk slim handelen. Op naar de
volgende verkiezingen. Hoeveel kiezers zullen nu weer afhaken?
En ikzelf, tja, morele plicht weegt zwaar, bij mij wel.
Merijn

GEZONDHEID
Algemeen noodnummer		
112
Huisartsenpost Oosterhout
0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden)
0162 - 424 024
Pastorale zorg			
06 - 514 900 11
Bloedafname Terheijden		
Hoofdstraat 2
				
ma. - vr. van 8.30 - 10 u
Bloedafname Wagenberg		
Dorpsstraat 58a
				
ma. en do. 9 - 10 u
Apotheek Terheijden		
076 - 593 4300
Service apotheek Wagenberg
Dorpsstraat 58a
OPROEP
				
na contact apotheek Made
				
ma. - vr. 8.15 - 10 u
MARKPONTJE ZOEKT TERHEIJDENSE
Surplus Welzijn Terheijden		
Raadhuisstraat 2c
VRIJWILLIGER(S)
				www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk		
076 - 502 7788
Ons wachtlijstje met vrijwilligers voor het Terspreekuur		
di. 9 - 10 u
heijdens Markpontje is leeg. Het pontje wordt
Sociaal Raadslieden Werk		
076 - 502 7788
nu in de vaart gehouden door 12 schippers,
spreekuur		
di. & do. 9.30 - 11 u
waarvan slechts de helft uit Terheijden komt.
contact			sociaalraadslieden@		
Alle nieuwe schippers van de laatste jaren ko				surpluswelzijn.nl
men van buiten ons mooie dorp. Daar is naSchuldhulpverlening		
076 - 502 7788
tuurlijk niets mis mee maar ons Markpontje is natuurlijk in de
Juridisch spreekuur Terheijden
1e en 3e ma. 17 - 18 u
eerste plaats Terheijdens.
				Raadhuisstraat 2c
Hoe word je schipper op het Markpontje en wat houdt
SWO				
0162 - 451 894
het in?
POLITIE
De opleiding vindt
Algemeen nummer		
112
in de praktijk plaats.
Politie Zeeland/West-Brabant
0900 - 8844
U krijgt een gedegen
				www.politie.nl
opleiding waarbij u
Wijkagenten			
L. Brooimans & D. Sjardijn
samen met een of
GEMEENTE INFORMATIE
Park 1 Made T. 14 0162
meerdere
ervaren
				www.drimmelen.nl
schippers meevaart
WMO-loket			
ma. - vr. 9 - 12.30 u
onder
praktijkom				gemeente@drimmelen.nl
standigheden. Na een
Milieustraat Terheijden		
076 - 593 4795
Foto: Gerard van Vugt
gebleken geschiktheid
openingstijden		
ma. - vr. 13 - 16 u, za 10-15 u
gaat u zelfstandig aan de slag. Een vaarbewijs is niet noodzakelijk
Ophalen afval
Terheijden groen: elke woensdag, grijs: 19/06
of verplicht, maar het behalen hiervan wordt ondersteund.
Wagenberg groen: elke vrijdag, grijs: 21/06
De diensten die tijdens de roostervergadering worden verdeeld
Ophalen oud papier		
15/06
zijn 07.30 tot 08.30 uur op doordeweekse dagen en alle dagen
Ophalen plastic
Terheijden 12/06 Wagenberg 14/06
van 11.00 tot 14.30 of van 14.30 tot 18.00 uur.
OVERIGE
Tijdens deze diensten helpen we onze klanten met het verantBibliotheek Terheijden		
di.- wo.15 - 17 u, vr.15-19.30 u
woord op het pontje plaatsen van de fietsen. Kijkt u daar niet te
Woonvizier			
0162 - 679 800
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licht tegen aan; een elektrische fiets is best
zwaar. De dankbaarheid van onze klanten
en vooral het plezier dat zij (en u) hebben,
maakt het een leuke job. Vraag het maar
eens aan een van onze schippers bij het
pontje of in zijn wachthokje. Honderden
leuke verhalen hebben zij.
Graag zien wij het aantal Terheijdense
schippers weer toenemen, het is immers
ons pontje!
Hebt u interesse? Stuur dan even een mail
naar een van onderstaande bestuursleden: de heer D. Recter,
voorzitter, telefoon 076-5933633; e-mail: recter@gmail.com, de
heer J. Hoondert, penningmeester, telefoon 076-5931686; e-mail
janhoondert@gmail.com of de heer J. Franken, secretaris, telefoon 06 54690703; e-mail j.j.franken@ziggo.nl. Alvast namens
alle schippers hartelijk welkom bij het Markpontje!

ZAKELIJK NIEUWS
VAN ‘TOPTIEKSKE

Wij bestaan 1 JULI 25 JAAR, dus maak je t/m 25 juli kans op
1 van deze bbq’s. Kijk ze eens staan glimmen! Je dingt al mee bij
een aankoop van € 25,-!! (Onze Juup is, hoewel er een lekker
boutje aanzit, niet voor
op de kamado bbq!) Meer
info? Lees onze advertentie
in RdT!

SPORT
ER STAAT GEEN MAAT OP COMBINATIE
VD GOORBERGH-COUWENBERG
Postduiven Vereniging Terheijden

De afgelopen twee weken was
het weer een aardige spelbreker
voor de postduivenwedstrijden.
Op zaterdag 27 april kon er
tussen de buien door gelukkig nog gelost worden, al stond er
een harde wind vanuit het zuidwesten waardoor de duiven
een gemiddelde snelheid van ongeveer 110 kilometer per uur
behaalden. Op zaterdag 4 mei kon er helaas vanwege de vele
regen en hagelbuien niet gelost worden en werd de vlucht
uitgesteld naar zondag 5 mei. Om 9.15 uur kregen de duiven
toen de vrijheid.
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Op Koningsdag was de snelste postduif van Willem Eestermans
uit Wagenberg. Zijn 304 wist een duif van Ad en Jack van Dongen
en een duif van Willie-Jan v.d. Goorbergh en Paul Couwenberg
nipt te verslaan. In de top 10 zien we ook mooie prestaties van
Walter Swagemakers en Aydin Awa.
Op Bevrijdingsdag was er voor de uitslag van Willie-Jan v.d.
Goorbergh en Paul Couwenberg alleen maar een diepe buiging
te maken. Maar liefst 8 van de eerste 10 prijzen zijn voor deze
gouden combinatie uit Breda, sjappo!!!

1 t/m 13 Comb.V.d. Goorbergh-Couwenberg
Melun 18 mei – 321 duiven in concours
1, 4, 5, 9, 10 Comb. V.d. Goorbergh-Couwenberg, 2, 6 Willem
Eestermans, 3 Comb. Van Dongen, 7 Comb. Willemse-Dudok,
8 Cees Joosen
Pont St. Max 25 mei – 183 duiven in concours
1 Marc Geleijns, 2, 7 Walter Swagemakers, 3 Comb.Van Dongen,
4, 6 Willem Eestermans, 5, 9 Comb. Willemse-Dudok, 8 Cees
Joosen, 10 Comb.Vd Goorbergh-Couwenberg
Issoudun 25 mei – 249 duiven in concours
1, 2, 5, 9 Comb. Vd Goorbergh-Couwenberg, 3, 6, 7, 8 Comb.
Van Dongen, 4 Comb. Couwenberg-Vd Goorbergh, 10 Comb.
Willemse-Dudok.

SILKE VRIENS WINT BRONS

Vervolgens kwamen er twee weekenden met een vlucht
georganiseerd vanuit het centraal in Frankrijk liggende Melun.
Dit is ongeveer 370 kilometer verwijderd van de hokken in
Terheijden e.o. Op beide vluchten ging de overwinning naar
Willie-Jan van de Goorbergh en Paul Couwenberg. De vlucht op
12 mei gaat de boeken in als een totale overrompeling!!!! WillieJan en Paul wisten maar liefst de eerste 13 prijzen te winnen
tegen 381 duiven in onze club. Dit is zelden of nooit vertoond,
wat een klasse van deze mannen uit Breda.
Op 18 mei waren de prijzen iets eerlijker verdeeld, maar WillieJan en Paul wisten hier toch maar liefst 5 duiven bij de eerste 10
plaatsen te klasseren.
Op zaterdag 25 mei was de eerste dagfondvlucht (560
kilometer) vanuit Issoudun. Dit was de eerste vlucht van de
langere vluchten die de komende weken gevlogen worden. Op
deze vluchten moeten de duiven beslist in topconditie zijn om
een prestatie neer te zetten.
Naast Issoudun stond er ook een vlucht vanuit Pont St. Max
(300 kilometer) op het programma. Dat deze duiven regen
onderweg hadden gehad was goed te zien aan de aankomsten en
de snelheden van de duiven. Normaal gesproken is de snelheid
van de winnende duif van de lange vlucht ongeveer 100 meter
per minuut trager dan de winnaar van de korte vlucht. Bij deze
was het echter andersom.
Vanuit Pont St. Max wist Marc Geleijns zijn eerst getekende
duif 653 als allersnelste te klokken. Het zilver ging naar Walter
Swagemakers en het brons naar Combinatie Van Dongen. Vanuit
Issoudun was de overwinning voor de inmiddels voor u bekende
combinatie Van de Goorbergh–Couwenberg. Hun 310 wist vier
minuten sneller naar huis te vliegen dan hokgenoot 332. De 332
won dan ook zilver voor de 682 van Combinatie Van Dongen
die met de bronzen plak aan de haal ging.
Hieronder de eerste 10 prijzen:
Peronne 27 april – 378 duiven in concours
1 Willem Eestermans, 2 Comb. Van Dongen, 3, 4, 8 Comb. V.d.
Goorbergh-Couwenberg, 5, 6, 9 Walter Swagemakers, 7 Comb.
Couwenberg-V. d. Goorbergh, 10 Aydin Awa
Peronne 5 mei – 361 duiven in concours
1, 2, 5 t/m 10 Comb. V.d. Goorbergh-Couwenberg, 3, 4 Comb.
Van Dongen
Melun 12 mei – 381 duiven in concours

Vorige week ging het zo geweldig maar
deze week zat het niet mee. 8 turnsters
van SVT hadden zich geplaatst voor de toestelfinale in Prinsenbeek, wat een knappe
prestatie is.
Helaas
waren de turnsters niet in
goeden doen. Een combinatie
van avond 4-daagse, laat naar
bed en een wedstrijd.
Gelukkig heeft onze Silke later op de dag toch nog een
BRONZEN medaille op de
brug verdiend.
Volgende wedstrijd voor deze
turnsters zijn de Open Bredase Turn Kampioenschappen
op 8 en 9 juni.

JUDOTEAM HARAGEI/JCM COMBINATIE
PLAATST ZICH VOOR NK JUDO
Onlangs vonden in sporthal “Achter
de tuintjes” in Gilze de Zuid-Nederlandse kampioenschappen plaats
voor teams in de volgende categorieën: Meisjes -12 jaar, Jongens -12
jaar, Meisjes -15 jaar, Jongens - 15 jaar.
We hadden in elke klasse 1 team,
kortom met 4 teams waren we goed
vertegenwoordigd op dit altijd spannende en belangrijke evenement. Dat we er klaar voor waren
wisten de trainers wel, nu moesten de judoka’s het laten zien.
Wat een teamgeest en gedrevenheid werd er vandaag getoond.

Rondom de Toren 2019
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De jongens -12 behaalden knap de finale na twee schitterende
overwinningen. In de finale kwamen ze te kort. Maar met deze
tweede plaats hebben ze zich verzekerd voor de NK-eindronde,
waar ze gaan strijden tegen de overige 14 teams uit het gehele
sterke judo Nederland.
De meisjes -12 jaar bestond uit judoka’s waarvan er enkele nog in de -10 jaar categorie zitten maar dat belette ze niet
om verrassend uit de hoek te komen en een derde plaats te
behalen. Deze ervaring nemen ze mee naar volgend seizoen
en dan zijn ze weer een jaartje sterker en judo-technischer.
De meiden -15 jaar zijn heel het jaar al dominant en dat beloofde dus wat. Ook zij bereikten (i.s.m. Essink) de finale maar
moesten zich nipt gewonnen geven. Maar ook deze meiden
gaan 15 juni een gooi doen naar de Nederlandse clubtitel.
De jongens -15 jaar begonnen het toernooi tegen de latere
kampioen. Ze wisten zich nog te revancheren en mochten uiteindelijk een verdienstelijke 3e plaats in ontvangst te nemen.
Zaterdag 15 juni gaan de Team Haragei /JCM-judoka’s naar
Nijmegen om te strijden voor de Nederlandse clubtitels.

We zijn als trainers en begeleiders/coaches ontzettend trots op
deze prestaties. We behoren wederom bij de beste judoscholen
van Noord-Brabant en Zeeland.
Voor meer info kijk op www.teamharagei.nl of www.facebook.
com/teamharagei

DANSSCHOOL FUSE: NEDERLANDS
KAMPIOEN!
Zondag 26 mei vertrokken onze Hiphop Demoteams Fuse
Allstars, Top Notch en All Eyes On Us naar Wageningen voor
het Nederlands Kampioenschap bij Shell We Dance, en met
SUCCES! Zowel Top Notch als Fuse Allstars kwamen in dezelfde categorie 2 (leeftijd 12 t/m 14) - level 2 (gevorderd) uit en
behaalden hier de hoogst mogelijke score. Top Notch bereikte
de 1ste plaats en dat maakt deze dansers Nederlands Kampioen.
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Fuse Allstars ging er met de 2e plek van
door, WAUW & dubbel zo knap omdat
geen van deze meiden ouder dan 11 jaar
is! Hierna was de beurt aan All Eyes On
Us, deze meiden dansen in categorie 3
(leeftijd 15 t/m 17) - level 2 (gevorderd)
maar ook zij hadden succes en gingen
met een beker voor de 2e plek naar huis.

Wat zijn we TROTS! Wil jij deze dansers
ook eens in het echt zien dansen? Zondag 23 juni staan we met onze eindshow
in het Chassétheater
in Breda. Kaarten zijn
verkrijgbaar via www.
chasse.nl en het belooft een spektakel te
worden.

pers aan!!
Een kwartiertje later, 8.45 uur, klinkt
opnieuw het startschot. Deze maal vertrekken er 170 mannen en vrouwen voor
de kortste afstand van deze dag: 500 mtr
zwemmen, 20 km fietsen en 5 km hardlopen. Voor velen onder hen de eerste
kennismaking met onze sport. Het lijkt
zo simpel maar geloof me: die mythische
man met de hamer slaat bijna altijd raak,
slecht of goed getraind! Vooral deze “beginnelingen” hebben behoefte aan uw
steun. Uit Traaie doen mee: Gijs Roosenboom, Aaron de Snoo, Ruud Taks, Tijmen
van de Wal, Frank de Haan, Bo van Oefelen en niet te vergeten onze enige Traaise
deelneemster, Marie Claire van Zundert.
Zij geeft ook een beetje een internationale Ierse kleur aan onze wedstrijd. Go,
Go Girl!!!
Zijn de eerste 2 starts een uur vroeger
dan gewend, de populaire kwart start
op de normale tijd. Uit sportief oogpunt
hebben we deze beslissing moeten nemen. Puur uit angst voor filevorming op
het fietsparcours. Twee series van 175
deelnemers. De 1e serie start om 11.30
uur: 1000 mtr zwemmen, 40 km fietsen
en 10 km lopen. De 2e serie start 5 minuten later. Ook deze kanjers uit Terheijden
verdienen uw aanmoedigingen: Toin Bastiaansen, Sander van Blijenburg, Rick en
Mark Dauwerse, Leon van Efferen, Bob
Geerards, Jeffrey van Gils, Joost Havermans, Robin Knook, Sander van Ooyen,
Joel Patty en Guus Riteco.

TRIATHLON TERHEIJDEN

De zwembaden zijn weer enige tijd open.
Het wielerseizoen is begin maart al van
start gegaan en lopen doen we het gehele
jaar door. In Terheijden “vliegen” we van
het ene naar het andere sportgebeuren.
Terheijdenloop, KikaRow, Kampioenschap
Wipvogelschieten en natuurlijk niet te
missen de 37e editie van de Triathlon van
Terheijden.
Op 1e Pinksterdag, 9 juni, klinkt om
8.30 uur het startschot voor de langste
afstand. Ruim 230 atleten hebben zich op
tijd weten in te schrijven voor de 2500
mtr zwemmen, 80 km fietsen en 20 km
lopen. De Traaise eer wordt hooggehouden door Marck den Breejen, Mario Ruis,
Caspar Houben en voormalig triathlonkanon Arnoul van Vugt. Dames en heren
toeschouwers, moedig onze eigen top-

Langs deze weg een oproep om op deze
dag met een goed humeur de deur uit te
gaan en aan uw en onze veiligheid te denken. Probeer niet onnodig met uw auto
over te steken bij de rotonde en volg de
aanwijzingen van de verkeersregelaars zo
goed mogelijk op. Zij zijn zeer ervaren en
weten het gevaar zeer goed te onderkennen. Met een lach en begrip komen we
allen tevree thuis!

Voor de statistieken: 750 deelnemers; 66
Belgen, 1 Fransman en 1 Irish; 591 mannen
en 161 vrouwen uit 202 woonplaatsen; 48
verenigingen, grootste leverancier Movetootriatlon Breda 26 deelnemers; oudste
deelnemer 73 jaar, jongste 13 jaar en 3
jarige atleten op deze dag. We plaatsen
ruim 450 dranghekken; 181 vrijwilligers/
medewerkers, 2 kilometer zwemlijnen,
+/- 3500 fietspassages. Gerealiseerd door
8 coördinatoren en ’n voorzitter.
Graag tot ziens zonder plu op 9 juni!

ZOMERCHALLENGE
TENNIS

Wist u dat een miljoen Nederlanders aan
tennis doen en 570.000 van hen bij een
tennisvereniging?
Wist u dat we in Terheijden een prachtig
tennispark hebben aan de Ruitersvaartseweg met 6 kunstgrasbanen waar het
hele jaar, dus 365 dagen op gespeeld kan
worden?
Wist u dat alle banen verlicht kunnen
worden?
Wist u dat we dat we op het park ook
een gezellig clubhuis hebben met douchegelegenheid?
Voor de komende maanden juni, juli en
augustus bestaat de mogelijkheid een lidmaatschap af te sluiten om in deze zomerperiode lekker onbeperkt te komen
tennissen.
Voor veel teamsporters (voetbal, handbal,
hockey) loopt het seizoen af en begint
het nieuwe seizoen pas weer over enkele
maanden. Voor hen, maar ook voor jeugd,
oud-tennissers, sportschoolleden en/of
diegenen die lekker actief de zomer willen doorsporten, biedt Tennisvereniging
Ruitersvaart in Terheijden aan:
De zomerchallenge
Een leuke manier om kennis met tennis
te maken!
Voordelen:
- Kennis maken met tennis
- Onbeperkt 3 maanden lang vrij spelen
- Conditie houden
- Lekker buiten bezig zijn
- De tennisvereniging leren kennen
- Mogelijkheid om lessen te nemen (met
uitzondering van de schoolvakantie)
- Kosten voor 3 maanden slechts € 40,- Persoonlijk pasje om op de baan te komen en af te hangen
- Eindtoernooi
Interesse?
Ga naar de website van T.T.V. Ruitersvaart.
Onder het kopje “lidmaatschap” staat
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een inschrijfformulier. Zet bij ‘opmerkingen’ dat het gaat om de
zomerchallenge. Of stuur een mail naar leden@ruitersvaart.nl

EN TOEN GEBEURDE.....
OUD WAGENBERGS VOETBALNIEUWS
Ruim honderd jaar geleden heeft op Wagenberg een voetbalclub bestaan met de naam WILLEM III. Dat was tijdens de eerste
wereldoorlog. De oprichtingsvergadering vond plaats op zondag
9 juni 1917 in de herberg van Antoon van Alphen, genaamd
‘De Roskam’, op de hoek van de Dorpsstraat en de Kerkstraat.
Van deze vereniging is een schriftje bewaard met notulen van 2
jaar. Laten we even teruggaan
naar de eerste bijeenkomst en
meelezen met wat secretaris
Jos Taabe (roepnaam Sjef) heeft
genotuleerd.
“Reeds lang werd door eenige
oud W.V.C-ers (was de ‘Wagenbergse Voetbal Club’) de
wensch gekoesterd wederom
een voetbalclub op Wagenberg te bezitten, doch wegens mobilisatie en verdere oorlogsgevolgen bleef dat vooreerst bij een
wensch. Totdat op een mooie zomerdag verschillende oproepingen gedaan werden en ook werden opgevolgd, tot het komen
van een voetbalclub. Op 9 Juni waren 12 sportliefhebbers bij
Ant. van Alphen present en werd na eenige bespreking besloten
een voetbalclub op te richten.”

De daaropvolgende zondag 16 juni 1917 waren 18 personen aanwezig en werden plannen gesmeed. Het speelveld kon
worden gehuurd van de kastelein voor 20 gulden per halfjaar.
Doelpalen werden besteld bij de plaatselijke timmerman Jan
Gordens. De spelers van het 1e en het 2e elftal betaalden een
contributie van 10 cent per week en de overige leden 5 cent.
Bij afwezigheid moest boete worden betaald.
In de laatste notulen van 26 januari 1917 werd “voorgesteld uit
den bond te treden wegens de verre afstanden en de zware geldelijke verplichtingen”. Dit zal het einde betekend hebben van
voetbalclub WILLEM III.
Wagenberg heeft ook nog andere clubs gehad. In kranten uit
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1915 en 1916 werd voetbalclub GERMANIA genoemd en in 1921 en 1922 de club
SENORITAS; namen die niet meer bekend waren. Daarna kwamen W.V.V., en
VESDO en vervolgens opnieuw W.V.C., in
1945 gevolgd door V.C.W.
De voetbalhistorie van Wagenberg is te
zien in Vlasselt-boekjes 74 en 109.
Johan van der Made

POLITIEK
LIJST HARRY BAKKER IS
AANWEZIG

Veel activiteiten in de kernen en de
Raad buigt zich ook over het geld.

Veel gebeurd!
De laatste tijd zijn er veel activiteiten in
onze woonkernen. Er gebeurt veel: Scholensportdag, basisschool leerlingen met
de Schoolboot naar de Biesbosch, examens achter de rug en in diverse dorpen
de altijd gezellige avondvierdaagse met in
Made een doorstart daarvan door een
groep enthousiaste ouders. Zij hebben
samen met vrijwilligers, sponsoren en
de gemeente een supergezellig evenement neergezet. De Lijst Harry Bakker
is hier blij mee en is vaak aanwezig. De
gemeente faciliteert met vergunningen en
dranghekken en geeft soms een bijdrage
uit Samen aan de Slag (dorpsgericht werken). Zo helpen we elkaar met een mooi
resultaat!
Veel gerealiseerd!
Een mooi resultaat hadden we ook in financieel opzicht over het afgelopen jaar
2018. Ruim 1,6 miljoen euro over en na
aftrek van de overlopende werkzaamheden blijft er netto zo’n 6 ton over. Belangrijker: we hebben veel gerealiseerd!
Drimmelen aantrekkelijk houden met een
goede dienstverlening voor onze bewoners. Daar gaat het om, daar legt de Lijst
Harry Bakker de nadruk op: Gezond
wonen in Drimmelen. Moet kunnen!

Niet alles
Niet alles kan want onze ambities zijn
hoog en de bijdrage vanuit het Rijk is
laag. Voor Jeugdzorg krijgen we hopelijk
extra geld, maar het zal een hele klus
zijn om de financiën sluitend te krijgen
en toch de uitvoering en dienstverlening
op peil te houden. Gelukkig hebben we
een goede stevige basis met onze reserves en heeft de gemeente bijna geen
schulden. De behandeling van de jaarrekening was in week 22 en 27 juni en begin juli kijken we naar de Voorjaarsnota
2019 en de Kadernota 2020 en verder.
Help mee
Hebt u als lezer vragen of ideeën over
de besteding van onze gelden of heeft
u een initiatief? Benader onze fractie of
ga naar het wekelijkse spreekuur van
de wethouder Financiën op donderdag
om 11 uur in het gemeentehuis. De lijnen zijn kort in Drimmelen en we zijn
er om elkaar te helpen niet waar? Denk
met ons mee, uw stem is belangrijk!
Fractie Lijst Harry Bakker.

UITGAAN
UITNODIGING KIDS:
KIJK JE OGEN UIT OP
ONZE TECSTEK!

Voor de opening van onze TECstek hebben we de knotsgekke professoren van
Mad Science uitgenodigd. Je kent ze misschien wel van de bijzondere experimenten, funstations en proefjes. Ze zijn zaterdag 29 juni in Terheijden en bezorgen jou een waanzinnige middag!
Ben jij meer een gamer? Game ‘Zonnepark de Bergen’ staat voor je klaar. Hiermee bouw jij jouw eigen zonnepark.
Ook is Marie-José van MJ Atelier aanwezig en laat zien hoe leuk upcyclen is.
Zij tovert plastic flessen, restjes leer, oud
spandoek of kapotte spijkerbroek om tot
iets nieuws. Dat kun jij ook! Benieuwd
wat ze voor jullie heeft bedacht?
Kom zaterdag 29 juni van 14.00 tot
17.30 uur naar de Bredaseweg 26A in
Terheijden (naast de roeivereniging). En
neem je ouders gezellig mee!

PS: De TEC
tijdcapsule
staat er
ook. Heb
jij een bijzondere foto, mooie tekening
of persoonlijke boodschap die bewaard
moet blijven voor toekomstige generaties? Neem het mee en leg het in de tijdcapsule.

OPEN KERKEN DAG
Maandag 10 juni,
2e Pinksterdag,
wordt de 2e Open
Kerken Dag georganiseerd.
Niet alleen in Noord-Brabant, maar ook
in Zeeland worden die dag kerken opengesteld voor het publiek.
Het kerkgebouw van de H. Antonius Abt
te Terheijden is op 10 juni van 13.00
uur tot 17.00 uur ook te bezichtigen.
Een kerkgebouw dat in 2018 in tweeën
gedeeld werd door plaatsing van een
wand, een heel bijzondere wand.
Laat u informeren over de rijke, lange en
woelige geschiedenis van het gebouw.
Begonnen werd met de bouw van een
kleine kerk in 1400, later kwam de toren
en werd er verder gebouwd tot er een
gotische kruiskerk tot stand kwam, die
tot op de dag van vandaag het hart vormt
van Terheijden.
Een gebouw dat mensen samenbrengt
voor kerkelijke vieringen en sociaal-culturele activiteiten.
De entree is gratis, maar een vrijwillige
bijdrage voor de restauratie van onze
toren is altijd welkom. De ingang van de
kerk aan de kant van het notariskantoor
aan de Raadhuisstraat 2.

SAMEN AAN TAFEL
Houd je van
koken en gezelligheid? Wil
je nieuwe of
bekende mensen ontmoeten? Vind je het
leuk gerechten klaar te maken en/of mee
te nemen? Meld je aan via welkom@sameninhetwittekerkje.nl of door te bellen
naar Jacqueline, 06-45566108.
Samen de tafel dekken, gezellig maken,
eten, een (goed of gezellig) gesprek voeren en weer Samen opruimen. Het hoofdgerecht wordt verzorgd, bijgerechten als
salades en dessert worden met elkaar
klaargemaakt of meegenomen door de
deelnemers. Dit wordt vooraf afgesproken en georganiseerd.
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Maandelijks organiseren we een Samen aan Tafel.
Waar: de nieuwe ruimte achter in het Witte Kerkje. Wanneer:
1x per maand, eerstvolgende keer 28 juni 17.30 uur. Voor
wie: een wisselende groep tafelgenoten tussen de 18 en 100 jaar.
Kosten: € 5,- voor de ingrediënten en een drankje. Gemaakte
kosten voor een zelf meegebracht gerecht worden terugbetaald.
Agenda Samen juni
11 juni: Een goed gesprek - in stilte.
14 juni: Een goed gesprek - met diepgang, ochtendgroep.
28 juni: SAMEN AAN TAFEL.
1 juli: Een goed gesprek - met diepgang.
Locatie: het Witte Kerkje, zij-ingang. Tijdstip: eten 17.30 uur, goed
gesprek 19.30 tot 21.30 uur, ochtendgroep 9.30 tot 11.30 uur.
Kosten: geen. Eten € 5,-. Vrijwillige bijdrage voor koffie en thee.
Meer info: www.sameninhetwittekerkje.nl of 06-52046806
(Edwin Vonk).
We ontmoeten u graag!
Bert Fockens en Edwin Vonk

AFSCHEIDSCONCERT
Popkoor Switch neemt op zondag
30 juni a.s. in het Witte Kerkje afscheid van zijn dirigent Martin Cornelissen. Tijd afscheidsconcert: 14.30
uur - 15.30 uur, aansluitend gezellig borrelen van 15.30 uur 17.00 uur. Zaal is open vanaf 14.00 uur en de toegang is gratis.
Met een afscheidsconcert in het Witte Kerkje neemt Popkoor
Switch op 30 juni a.s. muzikaal afscheid van zijn dirigent Martin Cornelissen. Na negen jaar de muzikale leider van Popkoor
Switch te zijn geweest draagt Martin het ‘stokje’ over aan zijn
opvolger Niels Loose uit Breda.
Martin is sinds de oprichting van Popkoor
Switch in 2010 de drijvende kracht geweest en dankzij hem is Popkoor Switch
tot grote bloei gekomen. Deze middag
staan er naast hedendaagse muziek ook
popclassics op het programma. Daarbij zijn bijna alle nummers gearrangeerd
door Martin zelf. Switch wil Martin graag
op passende wijze bedanken met dit afscheidsconcert.
Naast Popkoor Switch zal ook Zangkoor(ts) diverse nummers
ten gehore brengen. Ook aan dit koor uit Breda was Martin
jarenlang verbonden als dirigent.
Na afloop van het concert is er tot 17.00 uur gelegenheid om
Martin de hand te schudden en hem onder het genot van een
drankje op een informele manier te bedanken.
Graag tot ziens op zondag 30 juni in het Witte Kerkje in Terheijden.

Rondom4.
deBernadette
Toren 2019
1. Sander Lodewikus, 2. Anita Dudok, 3. Frans Snoeren,
Koenraad Dijck, 5. Miranda Masseurs
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6. Bernadette Koenraad Dijck, 7. Miranda Masseurs, 8. Anita Dudok, 9. Sander Lodewikus, 10. José Rasenberg
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UITNODIGING OPENING TECSTEK
Het Traais Energie Collectief werkt
samen met de inwoners aan een eigen, duurzame energievoorziening
voor ons dorp. Met Traaise zon, wind
en warmte maken we Terheijden als eerste dorp in Brabant
energieneutraal.
Aan de Mark in Terheijden hebben wij de perfecte werkplek
gevonden. Onze TECstek vind je aan de Bredaseweg 26A. Iedereen die meer wil weten over het Traais Energie Collectief kan
hier vanaf nu met vragen terecht.
Ook de gesprekken met bewoners over het warmtenet kunnen
in onze TECstek plaatsvinden.
Zaterdag 29 juni 14.00 - 17.30
uur openen we de TECstek!
Je bent van harte welkom om erbij te zijn. Tot dan!

TERUGBLIK
ABT HAPPEN ’19 CULINAIR EN VOORAL
GEZELLIG SUCCES
Opbrengst avond bestemd voor restauratie toren

Op 25 mei 2019 heeft Stichting Behoud
de Antonius Abt de tweede editie van
‘Abt Happen’ georganiseerd. Tijdens ‘Abt
Happen’ konden gasten genieten van diverse streekproducten in een bijzondere
setting. Speciaal voor ‘Abt Happen’ werd
zaal ‘De Abt’ namelijk omgetoverd tot
een waar restaurant. Ongeveer vijftig
deelnemers waren aanwezig en genoten
van een heerlijk drie-gangen menu, bereid door chefkok Pol van
der Zwalm van café Ons Thuis. Het werd een gezellige en smakelijke avond waarmee de aanwezige gasten ook nog een goed
doel steunden. De opbrengst van ‘Abt Happen’ komt namelijk
ten goede aan de restauratie van de kerktoren van de Antonius
Abt.

Geslaagde culinaire avond
Om 18.00 uur werden de aanwezige gasten ontvangen bij zaal
‘De Abt’ met een glaasje prosecco. Hierna namen ze plaats aan
lange tafels, waardoor de ontmoetingen en gesprekken moeiteloos op gang kwamen. Chefkok Pol van der Zwalm had voor de
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gelegenheid een bijzonder menu samengesteld van drie gangen met verschillende
kleine gerechtjes. Streekproducten voerden de boventoon in het menu. Zo was er
rundvlees van Hoeve ’t Boschend, asperges en aardbeien van Van Beek Asperges,
brood en Antoniuskoeken van bakkerij
Jürgen en Carolien van Dongen en ijs
van Marja’s Zuivelijs. Er werd ook echte
‘Abtwijn’ geschonken in de vorm van een
rode Merlot of een witte Chardonnay.
Tijdens de avond werd de muziek verzorgd door ‘Feest DJ Max’ uit Terheijden,
wat de sfeer zeker ten goede kwam. Aan
gezelligheid was tijdens de avond sowieso
geen gebrek, want het gevoel van saamhorigheid aan de lange tafels zorgde voor
leuke gesprekken tussen de gasten waarvan de laatsten pas na 23.00 uur vertrokken. Volgens de aanwezigen smaakte deze
editie van ‘Abt Happen’ zeker naar meer!

Gasten genieten van het eten tijdens Abt Happen

Samenwerken voor behoud gebouw
Stichting Behoud de Antonius Abt kon
‘Abt Happen’ organiseren in samenwerking met café Ons Thuis. Ook de Vijf Heiligen Parochie speelde een belangrijke
rol in het tot stand komen van de avond.
Zo kon bijvoorbeeld dankbaar gebruik
worden gemaakt van de keuken in de sacristie. Stichting Behoud de Antonius Abt
wil voor deze samenwerking graag dank
uitspreken. Daarnaast bedankt de Stichting ook al haar vrijwilligers die geholpen
hebben met de voorbereiding en tijdens
‘Abt Happen’. Met deze gezellige en geslaagde avond is geld bijeengebracht voor
de restauratie van de toren en is behoud
van het gebouw weer een stapje dichterbij gekomen!
Meer weten over Stichting Behoud de
Antonius Abt en haar activiteiten? Kijk
dan op www.behouddeantoniusabt.nl of
volg ons op Facebook.

PLATFORM SOCIALE
ZEKERHEID DRIMMELEN

Het Platform Sociale Zekerheid (PSZD)
geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders over de sociale
zekerheid van de inwoners van Drimmelen. Het Platform Sociale Zekerheid vergadert 1 x per 6 weken op maandag van
15.00 tot 17.00 uur.
De adviezen van het Platform worden
ook doorgezonden aan de gemeenteraad.
De raad kan met het advies bij de besluitvorming rekening houden.
De leden van het Platform denken mee
vanuit hun achtergrond of interesse, beroep of vrijwilligersorganisatie en zijn bekend met de sociale zekerheid. Men luistert naar meningen en standpunten van
inwoners en organisaties zoals wijkraden,
Sociale Raadslieden, SWO, voedselbank,
Surplus Welzijn. Het Platform is er niet
voor hulp of advies aan de individuele inwoner.
De afgelopen periode heeft het Platform
weer actief meegewerkt en advies gegeven over de sociale zekerheid.
Wat is aan de orde geweest?
- Beleidsstukken
Wij hebben een actieve inbreng gehad bij
de totstandkoming van de beleidsstukken
“Sociaal Domein” en “Armoedebeleid en
Schuldhulpverlening”. Hierbij is samengewerkt met het Wmo Platform.
- Cliëntenparticipatie
De versterking van de cliëntenparticipatie bij Werk & Inkomen. Dit geldt ook
voor statushouders in de gemeente.
- De inclusieve gemeente
Iedereen moet mee kunnen doen. Om dit
te bereiken heeft de gemeente ingezet op
een andere werkwijze. Hierbij staat de
klant en zijn vraag centraal. Medewerkers
volgden en volgen cursussen voor deze
nieuwe benadering. Dit zal de service
aan bewoners verbeteren. Ook de wijze
waarop men de inwoners informeert kan
mogelijk beter. Zoveel mogelijk mensen
moeten de teksten met informatie van
de gemeente kunnen lezen en begrijpen.
- Kennismaking
Er waren gesprekken met de nieuwe wethouders en beleidsmedewerkers Sociale
Zaken en een kennismaking met de teamleider arbeidsparticipatie Vluchtelingenwerk W-Brabant.
- Integratie
Het uitvoeringsbesluit Taaleis Participatiewet en het uitvoeringsbesluit Re-integratie Sociale Zekerheid waren ook
agendapunten.

- Armoedebeleid
Over het armoedebeleid en de schuldhulpverlening werd door het Platform
geadviseerd. De ontwikkeling van de
voedselbank Made was een terugkerend
onderwerp. Ook de toelatingseisen voor
schuldhulpverlening en de bestrijding van
armoede bij kinderen kwamen regelmatig
op de agenda terug.
- Klanttevredenheid
Het klanttevredenheidsonderzoek van de
Participatiewet is doorgenomen en de reacties zijn schriftelijk doorgegeven aan de
wethouder en de afdeling.
Vragen
Vragen of opmerkingen of belangstelling om deel te nemen aan het Platform?
Neem contact op met het Platform:
e-mail: bobnauta@ziggo.nl. telefoon: 0648936745, website: www.asd-drimmelen.
nl

VAN ALLES WAT
PROJECT SOVAK EQUIPE
MONT VENTOUX
De Mont Ventoux is voor
veel wielrenners een bekende uitdaging om af te strepen op hun lijstje. Sovak
gaat deze uitdaging aan met 13 cliënten
die een licht verstandelijke beperking
hebben. Ricardo, Uberto, Marjorie, Ronnie, Mitchell, Nick, Mohammed, Ian, Sil,
Niels, Benjamin, Erwin en Nathalie zijn
bezig met een avontuur waarbij zij superhard trainen om uiteindelijk de bekende
“kale” berg ofwel de Mont Ventoux per
racefiets te beklimmen.
Gerry Jansen: “Binnenkort ga ik met
pensioen en dit wil ik op een bijzondere manier doen door met onze cliënten
de Mont Ventoux te beklimmen.” Gerry
Jansen staat samen met Giovanni Timmermans (adviseur Zorg & Innovatie) aan
de basis van het project SOVAK Equipe
Mont Ventoux. “Veel cliënten ervaren een
laag zelfbeeld. Met dit unieke project geven wij hun de kans om een succeservaring op te doen. Hierdoor krijgen zij meer
zelfvertrouwen waardoor zij een meer
positief zelfbeeld ontwikkelen.”
Organisatie SOVAK Equipe Mont
Ventoux
Het initiatief om het project Equipe Mont
Ventoux binnen Sovak te realiseren is tot
stand gekomen toen Giovanni Timmermans en Ad Jespers met elkaar in gesprek
raakten. Om dit project te realiseren
werd gezocht naar een extra schakel in
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de organisatie. Sybe Vissers, student Sportkunde te Eindhoven,
was zoekende naar een mooi afstudeerproject. Giovanni en
Sybe zijn samen in gesprek gegaan waarna Sybe zijn afstudeerstage binnen Sovak kon uitvoeren waarbij het realiseren van het
project Sovak Equipe Mont Ventoux zijn afstudeeropdracht was.
De organisatie bestaande uit Giovanni, Gerry, Ad en Sybe is
volop bezig om alles achter de schermen te regelen zodat de
deelnemers hun missie kunnen volbrengen, namelijk het beklimmen van de Mont Ventoux.
Deelnemers

WWW.RONDOMDETOREN.NL

In september is de organisatie gestart met het werven van deelnemers, want zonder deelnemers geen project! 13 cliënten met
een licht verstandelijke beperking en 8 buddy’s stonden te popelen om te beginnen aan dit unieke project. De buddy’s, een mix
van werknemers en vrijwilligers, begeleiden de cliënten in het
mooie maar ook zeer leerzame traject.
Trainingen
De intensieve voorbereidingen zijn al een lange tijd in volle gang.
Om de conditie te verbeteren volgde iedereen tijdens de wintermaanden wekelijks spinninglessen bij de sportscholen Pals te
Zevenbergen en Medifit te Breda. Na het binnenseizoen zijn de
deelnemers direct naar buiten gegaan waarbij er driemaal per
week de nodige kilometers gefietst werden. Hoewel iedereen
van tevoren wist dat er veel getraind moest worden, bleek dat
voor sommige deelnemers best lastig te zijn. Afspraken moesten
opeens verzet of misschien wel afgezegd worden. Het was dan
ook de taak aan de buddy’s en de organisatie om de deelnemers
continu te motiveren om te blijven gaan. “Gelukkig doet een
motiverend gesprekje wonderen”, aldus de organisatie die trots
is op het feit dat er nog geen afvallers zijn.
Niet alleen uniek maar ook leerzaam
Het bereiken van de top van de Mont Ventoux is fantastisch
en een enorme succeservaring voor zowel cliënten als buddy’s.
Echter is het groepsproces dat daaraan voorafgaat een gigantisch leerproces voor cliënten en dat is overweldigend om mee

Trainen met Marianne Vos
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te maken. De deelnemers leren in groepsverband te werken en met complimenten
en tegenslagen om te gaan.
Tevens moeten cliënten ineens afspraken nakomen, commitment geven aan
het project en werken ze aan hun sociale
ontwikkeling. Zo leren de cliënten hoe je
elkaar kunt steunen en stimuleren. “We
zien ook dat de groepen met de week
hechter worden. De cliënten worden
socialer, gaan gesprekken aan en maken
samen plezier. Dit geeft hen een boost in
hun zelfvertrouwen.”
Limburg

Naast het feit dat er in de lokale omgeving stevig getraind wordt, zijn er drie
data geprikt waarop de groepen gaan
trainen in Limburg. Dit wordt gedaan omdat ze zo klimkilometers in de benen krijgen. De Mont Ventoux is ten slotte niet
vlak, dus de benodigde klimkilometers
moeten zeker gemaakt worden. 5 en 19
mei zijn de eerste trainingen in Limburg
geweest. Zondag 2 juni stond de laatste
maar tevens ook zwaarste training op het
programma, de Koningsrit in Valkenburg.
De deelnemers zijn allemaal nog steeds
razend enthousiast. Zo vertelt Sil: “Ik heb
zin om samen met de groep naar de top
van de Mont Ventoux te fietsen en lekker lol te maken in de bus naar Frankrijk.
“Ook ik geniet van het samen trainen,”
vult een enthousiaste Uberto aan.”
Mont Ventoux
Na de lange periode waar de deelnemers
wekelijks superhard getraind hebben, leeft
iedereen dan toch toe naar het spannende moment. De reis richting Frankrijk en
dan het beklimmen van de Mont Ventoux.
11 juni vertrekken 13 cliënten, 8 buddy’s en daarbij de 4 organisatoren richting
Frankrijk om de uitdaging aan te gaan. Zij
zullen die week verblijven op een camping
in Avignon. Familieleden, groepsleiders en
overige supporters verblijven op andere
locaties. Zo probeert de organisatie het

groepsproces zoveel mogelijk intact te
houden. Voor deze bijzondere uitdaging
krijgen alle deelnemers een gepersonaliseerd klimshirt. Donderdagochtend 13
juni gaat het dan eindelijk gebeuren, het
team vertrekt vroeg in de ochtend naar
Sault om per racefiets de Mont Ventoux
te beklimmen. Een route van 26 km met
een stijgingspercentage van 7,5% naar een
hoogte van ruim 1900 m. Om 9.00 uur
starten de eerste individuele deelnemers
samen met hun buddy’s aan de tocht.
“Ons grootste streven is dat alle deelnemers en buddy’s de top gaan bereiken
en zoals het er nu naar uitziet gaan we
dit ook zeker behalen!”, aldus een trotse
organisatie. ‘s Avonds hebben we nog een
heerlijke barbecue en zaterdagochtend
15 juni vertrekken wij heel vroeg in de
ochtend weer richting Terheijden. Een fotograaf legt het hele traject vast.
Sponsoring
Sovak streeft ernaar om voor dit project
geen zorggeld te gebruiken. Om toch
kostendekkend te zijn is het projectteam
volop bezig met sponsoring. Ook de cliënten en buddy’s dragen hier hun steentje
aan bij.

hoe u in het leven staat en hoe u met de
dingen en energieën om gaat. Ook wat de
“boodschappen” zijn van bepaalde klachten of aandoeningen van de voeten. Het
laat veel zien over de lichamelijke gesteldheid.
De Spirituele Avonden met een Thema
zijn laagdrempelige informatieve bijeenkomsten over Spiritualiteit, Bewustzijn en
Healing (Spiritueel Café Drimmelen). Een
informeel gebeuren waar je interesses
kunt delen met gelijkgestemden en waar
ook ruimte is voor spontane gesprekken
bij de gezellige nazit.
U bent van harte welkom!
Locatie: Hotel-Partycentrum ’t Trefpunt,
Raadhuisplein
1A, 4921 ZJ
Made. Datum:
woensdag 5 juni
2019. Tijd: 20.00
uur tot 22.00
uur, inloop 19.30
uur (pauze +/21.00 uur). Entree: € 5,- (a.u.b.
gepast betalen,
bij voorbaat dank).
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. Kijk ook
eens op de website www.anniefens.nl.
Het zijn openbare avonden en u heeft altijd uw eigen verantwoordelijkheid of u
iets of niets doet met wat er verteld en
uitgewisseld wordt op deze avonden.

OMROEP DRIMMELEN
“Altijd in de buurt”

Bent u geïnteresseerd in dit project, u
kunt meer informatie vinden op www.
sovak.nl/montventoux

SPIRITUELE AVOND
MET EEN THEMA

Voetreflexzonetherapie en “Tenen
Lezen”
Gastspreker
Annie
Fens zal op woensdag 5 juni 2019 het
e.e.a. vertellen over
Voetreflexzonetherapie; het herstellend
vermogen stimuleren
via de reflexzones op de voet (zenuwbanen). Ook zal ze uitleg geven over wat
uw voeten en tenen u te vertellen hebben
(tenen lezen). Het geeft veel inzichten in

Omroep
Drimmelen
zendt beelden
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drimmelen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de
schijnwerpers gezet worden. Hebt u een
nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar
publicatie@omroepdrimmelen.nl.
Persoonsbeveiliging
Je
hoort
steeds vaker
dat
mensen
persoonsbeveiliging nodig
hebben
om
hun veiligheid
te garanderen.
Maar wat is
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dat eigenlijk en hoe ziet het vak van persoonsbeveiliger er uit?
Joost Pieterman ging het vragen aan Twan Hermens uit Made.
Hij is zelf persoonsbeveiliger en vertelt heel gedreven over zijn
vak.
EHBO
We hoeven waarschijnlijk
niemand te overtuigen van
het belang van de EHBO in
onze regio. Maar wat doen
ze nu eigenlijk allemaal? Wij
gingen kijken bij een grote
oefening van de EHBO in
Made en filmden ook EHBO-ers terwijl ze op diverse locaties en evenementen actief waren. Wordt u bij het kijken enthousiast over hun werk? Denk er
dan eens over na om u ook aan te melden als vrijwilliger.
Dorpsgericht werken over Alert Drimmelen
Iedere 2e helft van de maand kunt u kijken naar onze rubriek
Dorpsgericht werken. Dorpsgericht werken gaat om het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid. Coördinator Lilian Lambrechts zal u in deze rubriek voorzien van
informatie over actuele zaken die hiermee samenhangen. Dit
keer heeft zij een gesprek met Kees Franken over Alert Drimmelen.
Concert Jeugdgroepen St. Caecilia

Harmonie en Tamboerkorps St. Caecilia uit Made bestaat 100
jaar en dat wordt met allerlei activiteiten gevierd. In mei was
de jeugd aan de beurt. In de Korenbeurs te Made werd de muzikale vertelling ‘de Rattenvanger van de May’ uitgevoerd. Deze
kunt u in de zomerperiode bekijken in onze uitzending. In deze
aflevering ziet en hoort u het concert dat de ongeveer 75 jeugdleerlingen vóór en na de muzikale vertelling gaven. We zien de
slagwerkklas en de blazersklas, die nog maar kort bezig zijn. Ook
ziet u het opleidingsorkest Poco a Poco, opstaporkest Da Capo,
de jeugd slagwerkgroep, en natuurlijk spelen ze allemaal samen
de Grote Finale.

GEMEENTE
GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Sjors Sportief & Sjors
Creatief ook dit jaar in
Drimmelen: Oproep aan
sportverenigingen / cultuuraanbieders om zich
aan te melden
Sjors Sportief & Creatief is
het afgelopen jaar een regelrechte ‘hit’ onder de basisschooljeugd gebleken. Door
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dit daverende succes wil de gemeente
dit natuurlijk graag continueren. Door
‘Sjors’ krijgen de kinderen de kans om
op laagdrempelige wijze kennis te maken
met naschoolse activiteiten binnen de gemeente. Alle aanbieders krijgen de mogelijkheid om hun activiteit te promoten in
het kleurrijke Sjorsboekje, waar kinderen
zich vervolgens via een gebruiksvriendelijk digitaal inschrijfsysteem voor in kunnen schrijven.
Op deze manier krijgen kinderen vaak
gratis de kans om een kijkje in de keuken
te nemen bij de activiteit waar zij nieuwsgierig naar zijn. Sport- en cultuurdeelname kan namelijk nooit groot genoeg zijn.
Sjors Sportief & Sjors Creatief stimuleren
kinderen om structureel actief te zijn op
het gebied van sport of cultuur. Hiervoor
hebben wij alle aanbieders nodig. Uw activiteit wordt uiteindelijk geplaatst in een
prachtig wervend boekwerk. Dit Sjorsboekje wordt in het nieuwe schooljaar op
alle basisscholen in de gemeente Drimmelen verspreid. Erg goede promotie dus
voor uw vereniging/organisatie!
Meld uw kennismakingsactiviteit vanaf
vandaag aan op www.sportstimulering.nl.
Bent u geen vereniging, maar wilt u toch
graag een activiteit voor deze doelgroep
aanbieden? Dit kan natuurlijk, neem dan
contact op met info@sjorssportief.nl.
Drimmelen dementievriendelijk

Kijk voor meer informatie op www.drimmelen.nl/dementievriendelijke-gemeente
of op www.samendementievriendelijk.nl)
Wijziging: Gft-inzameling buitengebied sinds 1 mei 2019
Sinds 1 mei kunnen ook de bewoners van
het buitengebied hun Gft-afval aanbieden
volgens de vaste inzamelroute. Er hoeft
dus niet meer speciaal gebeld te worden.
Dit was al het geval voor het inzamelen
van het verpakkingsafval (verpakkings-

plastic, drankenkartons en blik) in het
buitengebied. De Gft-container kan tot
en met 31 oktober wekelijks worden aangeboden.Vanaf 1 november tot en met 30
april 1x in de twee weken samen met het
verpakkingsafval. Raadpleeg voor de juiste inzamelingsdata de afvalkalender of kijk
op www.drimmelen.nl. Voor vragen kunt
u contact opnemen met de Diftarinfolijn via telefoonnummer 0800 - 0234450
(gratis)
Bouw Windmeetmast A16

Op 27 mei is Vattenfall (voorheen Nuon)
gestart met de bouw van een windmeetmast (zie voorbeeldfoto). Deze tijdelijke
mast komt vlakbij het Knooppunt Klaverpolder te staan. De mast wordt gebruikt
om verschillende meteorologische waarnemingen te registeren. Deze informatie is
nodig voor het project Windenergie A16:
in de A16 zone komen vanaf 2020 in totaal 28 windmolens. Daarvan staan er
straks 8 in de gemeente Drimmelen, 5
daarvan zijn van Vattenfall. In totaal zullen
de 28 windmolens elektriciteit opwekken
voor ruim 70.000 huishoudens.
Vattenfall is bezig met het bouwrijp maken van het terrein. Na de aanleg van de
fundatie wordt de meetmast geplaatst.
De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer 5 weken. Vattenfall heeft
een omgevingsvergunning voor deze
meetmast voor 2 jaar. Na die tijd breekt
Vattenfall de mast af en herstellen zij het
terrein weer in oorspronkelijke staat.
Meer informatie kunt u vinden op
onze website via www.drimmelen.nl/
bericht-van-nuon-tijdelijke-windmeetmast-langs-a16. Met vragen over de
windmeetmast kunt u terecht bij Leon
Robbers van Vattenfall: Leon.robbers@
vattenfall.com, tel: 06 52599322.
Eikenprocessierups
Eikenprocessierupsen zijn rupsen van de
processienachtvlinder. Deze rupsen hebben brandharen. Tijdens de groei laten
deze brandharen los en kunnen in de omgeving last geven voor mens en dier.
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In 2018 waren er veel klachten over deze
rups in onze regio en dit jaar is helaas de
verwachting dat de rups weer voor veel
overlast zal zorgen. Het afgelopen jaar
hebben ook verschillende evenementen
(onverwachts) te maken gehad met de
eikenprocessierups op hun evenemententerrein. Bezoekers kregen last van de
pijnlijke brandharen van deze rups.
Op de website www.oakie.info kunt u informatie vinden over dit onderwerp en
wat u kunt doen als u last heeft van deze
rups.
Jaarlijkse inzameling taxussnoeisel
weer van start
De inzameling gaat op maandag 10 juni
van start. Het snoeisel van deze haagplant wordt gebruikt voor de productie
van Taxol, het basisbestandsdeel van de
chemotherapie. Elk jaar opnieuw worden
duizenden chemotherapieën gemaakt van
het verzamelde taxussnoeisel.
Wie wil deelnemen aan deze actie, kan
24 uur per dag een afspraak voor het
ophalen inplannen via www.taxustaxi.nl/
afspraak. De voorkeur heeft dat u een
afspraak laat inplannen zo kort mogelijk
nadat u uw taxushaag heeft gesnoeid. De
taxustwijgjes bevatten dan nog de meeste
werkzame stof.

Meer informatie over het inzamelen van
snoeisel en de stichting Taxus Taxi via
www.taxustaxi.nl of Facebook.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde
omgevingsvergunningen
Terheijden, Bredaseweg 22, (4844 CL)
(W-2019-0264): Het uitbreiden van een
bedrijfsruimte
Terheijden, Vierhoven 82, (4844 VD) (W2019-0265): Het kappen van 6 berken
Wagenberg, Stuivezandsestraat 20 (4845
PN) (W-2019-0272): Het plaatsen van
een toegangspoort en het aanleggen van
een inrit
Terheijden, Molenstraat 75 (4844 AM)
(W-2019-0276): Het plaatsen van een dak
opbouw
Verleende omgevingsvergunningen
reguliere procedure
Wagenberg, Wagenstraat 74, (4845 CX)
(W-2019-0078): Het plaatsen van 5 trekkershutten
DORPSGERICHT WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en
sociale betrokkenheid. Hiervoor werkt
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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.
Beweegroute Terheijden
Een beweegroute in Terheijden: een idee dat tijdens de Koerskaart ‘Denk mee, Doe mee’ als wens naar voren kwam. Sovak
heeft dat idee onlangs opgepakt en wilde graag een beweegroute realiseren op hun terrein. Na overleg met de coördinator
Dorpsgericht werken is nu de insteek dat dit uitgebreid wordt
naar het hele dorp Terheijden.
Het doel is om onderlinge contacten tussen inwoners van Terheijden en Sovak te bevorderen en gezamenlijk bewegen te stimuleren. Vooral voor inwoners met een smalle beurs die een
sportschool of -club niet of moeilijk kunnen bekostigen.
Op deze manier wordt niet alleen de gezondheid bevorderd,
maar ook de integratie van Sovak. Er is een stuurgroep gevormd
met vertegenwoordigers van Sovak, de buurtsportcoach, de coördinator dorpsgericht werken en de beleidsmedewerker Spelen die dit op gaat pakken en met verschillende stakeholders in
gesprek gaat. Die stakeholders zijn o.a. scholen, sportverenigingen, wijken en zorgprofessionals.
Door de samenwerking te zoeken en verbinding te creëren met
een beweegroute worden inwoners en cliënten uitgedaagd en
gestimuleerd in een beweegvriendelijke omgeving. Het idee is
om verschillende routes door Terheijden te laten lopen met diverse markeringen zodat iedereen op zijn/haar eigen niveau kan
bewegen. Denk mee, doe mee!
Organiseert u dit jaar ook een Burendag?
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest voor buren en buurten
op de 4e zaterdag in september. In
2019 vieren we Burendag op 28
september. Het is een dag waarop mensen gezellig samen komen
en waarbij veel mensen iets goeds
doen voor elkaar en de buurt. Activiteiten kunnen vanaf eind juni
2019 worden aangemeld en u krijgt ook een Burendag feestpakket als uw activiteit voor 1 september is aangemeld.
Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Burendag is
een samenwerking tussen Douwe Egberts en het Oranje Fonds.
Zij stimuleren allebei sociale contacten en verbindingen tussen
mensen en ondersteunen u graag bij uw activiteiten tijdens Burendag.
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Daarom is het mogelijk als buurt vanaf
half juni 2019 een aanvraag tot max.
€ 350,- in te dienen bij het Oranje Fonds
om jullie Burendagplan te kunnen uitvoeren. Ook via Samen aan de Slag kunt u
subsidie aanvragen, als u dat nog niet eerder hebt gedaan voor een Burendag
Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en het aanmelden van activiteiten op
www.burendag.nl

DRIMMELEN ÉÉN VAN DE
BRABANTSE KOPLOPERS
TOEGANKELIJKHEID
Woensdag 29 mei
organiseerde ZET
speciaal voor gemeenten de (besloten)
bijeenkomst
‘Bij Brabantse Koplopers Op Bezoek’
in de Sint Antonius Abtkerk in Terheijden.
Drimmelen is daarvoor uitgekozen omdat
wij als één van de Brabantse koplopers
op het gebied van toegankelijkheid worden gezien.Tijdens de bijeenkomst deelde
de gemeente Drimmelen haar ervaringen
op het gebied van toegankelijk en inclusie
met andere gemeenten. De vraag daarbij
was hoe gemeenten het inclusief denken
in hun DNA kunnen krijgen en borgen.
De visie van de gemeente Drimmelen
is een inclusieve gemeente, dit betekent
dat iedereen mee kan doen met de samenleving ongeacht leeftijd, sociale klasse, afkomst of beperking. Daar hoort toegankelijkheid in de breedste zin van het
woord bij. Stichting WWZ-Drimmelen
heeft een grote aanjagende rol gespeeld
om toegankelijkheid als thema binnen de
gemeente op de kaart te zetten.
Sinds 2017 heeft de gemeente Drimmelen ook een uitvoeringsplan ‘Kom binnen’.
Onderdeel hiervan is een speciale subsidieregeling voor toegankelijkheid. Inmiddels zijn er reeds 50 aanvragen voor die
subsidie binnen gekomen en behandeld.
Gelukkig weten verenigingen en andere
clubs de gemeente daar goed voor te
vinden. Zo kunnen we onze gemeente
door samen te werken toegankelijker
voor iedereen maken. De afgelopen jaren
heeft de gemeente Drimmelen dus al veel
aandacht besteed aan toegankelijkheid.
Toegankelijkheid van verenigingen qua activiteiten, maar ook de fysieke toegankelijkheid van gebouwen.
Dit laatste, de toegankelijkheid van gebouwen, heeft bijvoorbeeld ook bij de
verkiezingen van dit jaar een belangrijke
rol gespeeld. Wethouder Lieke Schuitmaker heeft tijdens de verkiezingen van

de Provinciale Staten en het Waterschap
eerder dit jaar zelf plaatsgenomen in een
rolstoel om te ervaren hoe het is om op
die manier te gaan stemmen in onze gemeente. Dat onderzoek in samenwerking
met WWZ-Drimmelen heeft tot een lijst
met verbeterpunten geleid waar de gemeente meteen mee aan de slag is gegaan.
Zo is er een deel van de lijst al aangepakt voor de Europese verkiezingen van
afgelopen week. Een aantal voorbeelden
hiervan: het verbreden of verplaatsen van
invalideparkeerplaatsen, bewegwijzering,
zichtbaarheid en het wegwerken van dorpels d.m.v. het aanbrengen van traanplaat.
Dit alles om er voor te zorgen dat onze
inwoners letterlijk zo min mogelijk drempels hebben om te gaan stemmen.

EÉN TEGEN
EENZAAMHEID
De afgelopen jaren is er meer en meer
aandacht voor eenzaamheid. En terecht.
Het aantal mensen dat zich eenzaam
voelt, is enorm; meer dan 1 miljoen mensen in Nederland voelt zich erg eenzaam.
Want stel, je partner is onlangs overleden.
Dan blijf je ineens in je eentje in een heel
stil huis over. Of je woont wel in Nederland, maar je bent nog bezig om die
lastige Nederlandse taal onder de knie te
krijgen. Dan is een praatje maken met je
buren enorm lastig. Of je bent 15 en als
je op social media kijkt, heb je het idee
dat iedereen een geweldig leven heeft,
behalve jij….
Om hier verandering in te brengen heeft
wethouder Lieke Schuitmaker op 22 mei
in Den Haag het actieprogramma van
Eén tegen eenzaamheid ondertekend.
Hiermee
is de gemeente
Drimmelen
één
van
de 120 gemeenten
die
zich
aansluiten
bij deze lokale aanpak
tegen eenzaamheid.

Vijf pijlers tegen eenzaamheid
Het actieprogramma voor onze lokale
agenda bestaat uit vijf pijlers: Bestuurlijk
commitment, Creëer een sterk netwerk,
Betrek eenzamen zelf, Werk aan duurzame aanpakken en Monitoring en evaluatie.
De komende maanden gaat de gemeente
hiermee aan de slag, in aanloop naar de
Week tegen eenzaamheid 2019 (1-8 oktober). Bovendien wil wethouder Lieke
Schuitmaker hier zelf ook de boer mee
op. “Er gebeuren al zoveel mooie dingen
in onze gemeente en er zijn zoveel actieve mensen! Het kan niet anders dan
dat wanneer wij met verenigingen, ondernemers, vrijwilligers en anderen om
tafel gaan, we samen door het maken
van slimme verbindingen nog meer voor
onze inwoners kunnen betekenen. Want
eenzaamheid oplossen, dat kun je alleen
samen.” Daarnaast blijft de gemeente
Drimmelen zich inzetten voor een bruisend verenigingsleven en het creëren en
behouden van een sterke sociale samenhang. Ook met de onlangs gepresenteerde Geluksagenda wordt er ingezet op het
bestrijden van eenzaamheid.
Heb je ideeën of wil je meedoen met
betrekking tot dit thema? Meld je dan
via communicatie@drimmelen.nl. Vanuit
daar wordt het naar de betreffende collega doorgezet.

GELUKSPLEKKEN
BELEVEN OP DE E-BIKE
Eind vorig jaar toerde wethouder Geluk, Jan-Willem Stoop, samen met medewerkers van de gemeente rond met zijn
geluksbusje tijdens ‘Rondje Geluk’. Hij
haalde op wat inwoners belangrijk vinden
voor de geluksagenda, die hij op 20 maart
2019 presenteerde. Daarnaast vroeg hij
hen een persoonlijke geluksplek in de gemeente te nomineren. Dit is een mooie,
bijzondere, opvallende of leuke plek waar
men graag komt, een blij gevoel van krijgt
of mooie herinneringen aan heeft. Bij het
uitbrengen van een nominatie schreven
inwoners op wat hun plek een geluksplek
maakt. Een aantal van deze plekken benoemt de gemeente binnenkort als officiële geluksplek. Dit gebeurt tijdens een
speciale gelukstour: de E-bike editie.
Wat gaat er gebeuren?
Op 29 juni 2019 organiseert de gemeente Drimmelen een speciale e-bike tour
langs zes genomineerde geluksplekken.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden. Inwoners die de meest bijzondere,
opvallende, grappige of mooie nominatie
deden fietsen ook mee. Zij delen tijdens
korte stops hun geluksverhaal met de
groep. De genomineerde geluksplekken
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krijgen een speciaal ‘geluksbord’ met een foto en het bijbehorende verhaal. Dit wordt tijdens de e-bike tour onthuld. Na de
onthulling is deze plek een officiële geluksplek.
Hoeveel geluksplekken komen er?
In totaal nomineerden inwoners 77 geluksplekken. Daaruit
kwam een top 6 met meest genoemde nominaties, in elk dorp
één. Het gaat om de volgende plekken:
1. Schans & Mark - Terheijden
2. De Put - Wagenberg
3. Het Raadhuisplein - Made
4. Onze Kerk - Hooge Zwaluwe
5. De Biesbosch - Drimmelen
6. De Winput - Lage Zwaluwe
Hoe kunt u zich aanmelden?
De fietstocht is in totaal ongeveer 34 kilometer en duurt inclusief alle tussenstops zo’n 3 uur. Wilt u meefietsen? Let op: er
is plek voor 25 fietsers, dus het is belangrijk u aan te melden.
Doe dit door vóór maandag 17 juni 2019 een mail te sturen
naar hdevries@drimmelen.nl. U ontvangt na aanmelding meer
informatie over de e-bike tour.
Waarom geluksplekken?
Met de geluksagenda wil de gemeente bijdragen aan de geluksbeleving van inwoners. Naast de acties op de geluksagenda zijn
er veel plekken in de gemeente die inwoners gelukkig maken.
Die plekken wil de gemeente laten zien en extra aandacht geven. Het geluk van inwoners delen met andere inwoners en het
laten werken als een olievlek. Samen genieten van geluk in de
gemeente.

EEN STABIEL FINANCIEEL JAAR
voor de gemeente Drimmelen

De jaarrekening 2018 van de gemeente Drimmelen heeft een
positief saldo van 1.6 miljoen euro. Hiervan is 0.9 miljoen euro
nog nodig voor de uitvoering van werkzaamheden die in 2018
niet konden worden afgerond.
In 2018 is er veel gerealiseerd. Zo werden er vanuit het kader
Dorpsgericht werken 32 subsidie aanvragen goedgekeurd
(€ 27.000,-) om initiatieven vanuit inwoners te ondersteunen.
Ook was er zorg voor de kwetsbare burgers. Theek 5 startte in
2018 met een DigiTaalhuis en een Dementheek om zo inwoners
te ondersteunen die moeite hebben met taal en met dementie
te maken krijgen.
Veel gerealiseerd in de kernen
In onze kernen werd er op diverse fronten geïnvesteerd. Zo werden in de Oude Haven van Drimmelen de damwanden vervangen
en kunnen de inwoners van Hooge Zwaluwe gebruik maken van
de pluktuin en het speelbos. In Lage Zwaluwe werd er 3,5 kilo-
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meter riolering vervangen en in Made is het Raadhuisplein heringericht. De bushaltes aan de Zeggelaan in Terheijden werden gerealiseerd en samen met het Traais Energiecollectief is het aardgasvrij maken van een deel van Terheijden voorbereid. In Wagenberg werden diverse parkeerplaatsen gerealiseerd. In de hele
gemeente Drimmelen zijn 70 nieuwbouwwoningen opgeleverd.
Ambities in 2019
Ook in 2019 is de gemeente Drimmelen er voor haar inwoners.
Zo is de pilot voedselbank in Made met 1 jaar verlengd en krijgt
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nieuwe huisvesting in
2019. Ook blijft duurzaamheid een belangrijk thema de komende tijd.
Met dit positieve resultaat heeft de gemeente een stevige financiële positie en voldoende vermogen om risico’s op te vangen.
Toch blijft het een uitdaging om alle ambities waar te kunnen
maken, rekening houdend met de structurele financiële ruimte.
Verantwoording aan de raad
Met de jaarstukken 2018 legt het college verantwoording af
aan de gemeenteraad over het beleid en de uitvoering daarvan.
Op woensdag 29 mei behandelde de raad inhoudelijk de jaarrekening. Door een laatste accountantscontrole op het dossier
jeugdzorg is de definitieve besluitvorming in de raadsvergadering van donderdag 27 juni.

KERKEN
VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt Terheijden
E-mail: terheijden@naardekerk.nl
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Diensten door de week en in het weekend
Zaterdag 8 juni 19.00 uur: PINKSTEREN. Eucharistieviering
met extra collecte voor Ned. Missionarissen. Voorgangers pastoor J. Paes en past. werker G. Oostveen. Dames- Heren- en
Gummaruskoor.
Maandag 10 juni 10.30 uur: GEEN DIENST IN VERZORGINGSHUIS ANTONIUS ABT.
Zaterdag 15 juni 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorgangers
pastoor J. Paes en Mevr. F. van Mook - cantor H.Vergouwen.
Maandag 17 juni 10.30 uur: Woord- en Communieviering in
Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger: Mevr. G. v.d. Korput.
MEDEDELING
Omdat er sinds 1 april gewerkt wordt aan onze kerktoren, staat
er bij de ingang van onze zaal “De Abt” een hoogwerker. Sinds
april is de ingang van ons kerkhof bereikbaar via de Markstraat,
naast het materiaal-waterhuisje. Er zijn openingstijden voor
de toegang van het kerkhof gepland vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur.
Wilt u hier rekening mee houden? Dank u.

IETS VERDER VAN DE TOREN
JE ETEN NIET VERGETEN

Duurzaam Drimmelen sluit het seizoen feestelijk af
met het thema voedsel
Zoals u weet organiseert Duurzaam Drimmelen regelmatig een
duurzaamheidscafé waarin informatie wordt gegeven over allerlei
onderwerpen die met duurzaamheid te maken hebben. Op die
manier willen wij de mensen ook laten zien dat je zelf stappen
kan zetten om duurzamer te leven. En dat dat helemaal niet
moeilijk of vervelend hoeft te zijn.
Voedsel is een van de onderwerpen waar heel veel kanten aan
zitten, en dat ziet u in het laatste duurzaamheidscafé van dit
seizoen. Duurzaam Drimmelen organiseert de seizoenafsluiting
ook dit jaar samen met Goeie Kost.
De werktitel van dit café is voedselverspilling. Er gaat veel
voedsel verloren bij de productie (boeren, fabrieken), de distributie (transport, winkels) en bij de consumenten. Aan dat laat-
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ste kunnen we zelf wat doen, bijvoorbeeld door beter inkopen
en goed bewaren. Daar kun je een avond over vol praten en veel
tips over meegeven, en dat gaan we ook doen.
Maar Duurzaam Drimmelen wil niet alleen daaraan aandacht besteden. Eten is iets dat je niet moet vergeten: niet alleen omdat
er veel “vergeten” eten wordt weggegooid, maar omdat eten
veel meer is dan een keuze maken uit de schappen van de supermarkt en dat verder klaar maken en opeten.Wist u bijvoorbeeld
dat er overal in de natuur, in je eigen tuin en langs de weg veel
eetbaars te plukken is? En dat eten van het seizoen niet alleen
goedkoper en minder milieubelastend is, maar ook heel lekker?
Eerst krijgt u een presentatie van Deborah Fischer. Deborah
heeft haar opleiding voeding en diëtetiek bijna afgerond en organiseert wildplukwandelingen. Haar presentatie gaat over voedselproductie en hoeveel daarbij verloren gaat. U zult versteld
staan van de cijfers.
U krijgt van haar ook uitleg over de betekenis van de houdbaarheidsdatums op verpakkingen. Wie durft mag ruiken en proeven
aan producten die “over de datum” zijn.
Na een pauze wordt een korte uitleg gegeven over het voedselcollectief Goeie Kost. Misschien kent u het al: u kunt via de
website van Goeie Kost biologische producten (groente en fruit,
brood, kaas, enz.) uit de regio bestellen die dan op vrijdag bij een
van de ophaalpunten voor u klaar staan.
Elly Punselie, natuurvoedingsadviseur, neemt het volgende onderdeel van de avond voor haar rekening. Zij legt aan de hand
van vier principes uit wat het betekent als voeding goed is voor
mens, dier, plant en aarde. Denk hierbij aan planten die in de
buurt groeien en niet veel kilometers hebben afgelegd voordat
ze op je bord liggen. Of aan aardbeien in de zomer zonder dat
de kas is opgestookt. En dat deze voeding ontzettend lekker
is, met zorg en aandacht geproduceerd en bereid. Dat proef je,
voel je en is het ook nog eens een stuk minder belastend voor
het milieu.
Geen seizoenafsluiting zonder een hapje en een drankje. Deborah en Elly - die de recepten op de website van Goeie Kost
schrijft - leveren daaraan een smakelijke bijdrage.
Op dinsdag 18 juni 2019 bent u welkom in het clubhuis van
de Madese Natuurvrienden. De avond begint om 20.00 uur; inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur. “De Liniehof” ligt aan
de Kievitstraat 3 in Made. U kunt het niet missen want er staan
wegwijzers.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. En neem uw buren
mee! Tot ziens op 18 juni.

FIETSGILDE DE BARONIE
De fietsgidsen van Gilde De Baronie stippelen routes uit rond Breda en in de wijde omgeving. Onderweg delen ze hun kennis over
historie, natuur, heemkunde en al wat nog
meer te ontdekken valt.  
Lengte van de routes: dagtocht 50-60 km,
middag- of avondtocht ± 35 km, Tour de Baronie van 80-100 km.
Programma voor de maand juni 2019
8 juni: Acht Dorpenroute, start 10.00 uur Boshuis, Stouwdreef
1, Mastbos Breda
12 juni: Vennenroute, start 10.00 uur Boshuis
14 juni: middagtocht Bosdal, start 13.00 uur Intratuin, Terheijdenseweg 296, Breda
20 juni: Midzomeravondtocht, start 19.00 uur Boshuis
22 juni: Tour de Baronie Dintelse Gorzen, start 9.00 uur Intratuin
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26 juni: Wortelkolonie, start 10.00 uur Boshuis
28 juni: Akkermolen, start 10.00 uur Boshuis
Informatie: www.gildebaronie.nl/fietsgidsen

NASSAUDAG BREDA
Groots Riddertoernooi

Tijdens de Nassaudag op 10
juni (tweede Pinksterdag)
viert Breda dat de Nassaus
tussen 1403 en 1568 op het
Kasteel van Breda verbleven.
Tussen 11.00 en 17.00 uur is
er een gevarieerd programma
op locaties die verbonden zijn
met de geschiedenis van de
Nassaus: de Grote Kerk, het
Kasteel van Breda, het Begijnhof, de Waalse kerk, Stedelijk
Museum Breda en Bouvigne.
Het riddertoernooi - met
vendeliers, steekspelen, valkenjacht en muziek – op het
Kasteel van Breda vormt het hoogtepunt van de dag.
Vermaak voor jong en oud
De Nassaudag is leuk voor jong en oud. Kinderen kijken hun
ogen uit tijdens het riddertoernooi en leren zwaardvechten. In
de Waalse Kerk dagen ze elkaar en hun ouders uit om Renéen-Anna spelletjes te spelen. Op het Begijnhof ontmoeten ze
de Ridders van de orde van het Gulden Vlies. Hier wordt de
erecode besproken en mag er Rambier gedronken worden. In
het Stedelijk Museum puzzelen ze met de oogtegelvloer van het
Kasteel van Breda. Op Bouvigne wanen ze zich in het koetshuis
een heuse prins of prinses.
De Nassaudag is gratis toegankelijk. Meer informatie via www.
bredanassaustad.nl/nassaudag-2019

ZOMERVERMAAK
Tot 15 juni kunt u zich
aanmelden voor een of
meer activiteiten bij
het Antonius Abt,
Dorpsplein 1,
4844 CM Terheijden.
Ook voor meer info kunt
u daar terecht.

Bezoek bij
Gerard van Vugt

