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Colofon
Rondom de Toren is een tweewekelijkse uitgave en wordt in 
Terheijden en Wagenberg huis-aan-huis bezorgd.
Secretariaat  Hoevenseweg 18 4845 PD Wagenberg
  076 - 593 1952
Extra exemplaren
Terheijden:  Bibliotheek Terheijden, ‘Toptiekske,
  Jürgen en Carolien van Dongen
Wagenberg Bakkerij Léon van Dongen, Slager Hermans
Online bereikbaarheid
Website: www.rondomdetoren.nl
Facebook: facebook.com/rondomdetoren
Drukkerij Gianotten Printed Media Tilburg
Bezorgklachten kwaliteit.zuidwest@axender.nl
  liesbeth@rondomdetoren.nl  076 - 593 2137
Volgende editie 1018
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 07-08-2019, 17.00 u

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
    na contact apotheek Made
    ma. - vr. 8.15 - 10 u
Surplus Welzijn Terheijden  Raadhuisstraat 2c
    www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. 9 - 10 u
Sociaal Raadslieden Werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. & do. 9.30 - 11 u
 contact   sociaalraadslieden@  
    surpluswelzijn.nl
Schuldhulpverlening  076 - 502 7788
Juridisch spreekuur Terheijden 1e en 3e ma. 17 - 18 u
    Raadhuisstraat 2c
SWO    0162 - 451 894
POLITIE
Algemeen nummer  112
Politie Zeeland/West-Brabant 0900 - 8844
    www.politie.nl
Wijkagenten   L. Brooimans & D. Sjardijn
GEMEENTE INFORMATIE Park 1 Made T. 14 0162
    www.drimmelen.nl
WMO-loket   ma. - vr. 9 - 12.30 u
    gemeente@drimmelen.nl
Milieustraat Terheijden  076 - 593 4795
 openingstijden  ma. - vr. 13 - 16 u,  za 10-15 u
Ophalen afval   Terheijden  groen: elke woensdag, grijs: 17/7-14/8
            Wagenberg  groen: elke vrijdag, grijs: 19/7-16/8
Ophalen oud papier  13/07 - 17/08
Ophalen plastic   Terheijden 10+24/7-7/8  Wagenb. 12+26/7-9/8
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15-19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

DE EIKENPROCESSIERUPS

Ineens was hij er.
In een van de, in onze tuin staande, eikenbomen.
Direct rijst de vraag  “Wat nu?”
Internet zal wel raad weten.
Ja hoor,  twee oplossingen.
1. Weg laten halen door een gespecialiseerd bedrijf
2. Kappen

Oplossing 1
is een utopie. Alle bedrijven hebben het zo druk, dat het nog 
wel maanden kan duren. Bovendien is het dan niet meer nodig.
Oplossing 2
Kappen? Daar heb je de gemeente voor nodig.
Maar nee hoor.  Wat kletsen we nu over een paar rupsjes, die 
over enkele weken weer weg zijn. Daar kunnen we toch geen 
eik voor kappen?
Als ik zeg dat ik vol met bulten zit en ernstige jeuk heb, schalt 
de vraag van de ambtenaar door de telefoon:  “Heb je zelf liggen 
rotzooien?”
Enorm goede inleving in het probleem, vind ik.
Nou staat mijn eik weliswaar in mijn tuin, maar wel direct aan 
het voetpad op de Markdijk. Over dit pad komen dagelijks 
10-tallen wandelaars.
Wat zeg ik tegen deze mensen en vooral tegen hun kinderen, ik 
weet het niet.
Ja toch.
Het enige wat ik kan bedenken is: “Het spijt mij mensen, ik heb 
mijn best gedaan.”
Ad Mekes

GESLAAGDE  SEIZOENSAFSLUITING 
DUURZAAM DRIMMELEN 
De bezoekers van het duurzaamheidscafé zullen in 
ieder geval hun eten niet meer vergeten

Het is zo langzamerhand een 
traditie geworden, de sei-
zoensafsluiting van de duur-
zaamheidscafé’s in samenwer-

king met Goeie Kost. Met deze keer (18 juni) als eerste insteek 
‘voedselverspilling’ is Duurzaam Drimmelen er weer in geslaagd 
de bezoekers een interessante avond over voedsel te bezor-
gen. Op voedselverspilling heb je zelf als consument invloed, en 
daar ging het ook over. Maar uiteindelijk gaat het er om dat je 
je bewust bent van wat je koopt en eet. Je eten niet vergeten 
dus. En dat opent nieuwe perspectieven. Je kunt behalve min-

LEZERS IN DE PEN

VAN  ALLES  WAT

Foto: Gerard van  Vugt
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der weggooien ook anders koken, bijvoorbeeld met seizoen-
sproducten. Het enthousiasme spatte er af, en dat was ook te 
proeven.  Want geen seizoensafsluiting met Goeie Kost zonder 
hapjes en drankjes.

Deborah Fischer, student voeding en diëtetiek, legde uit wat 
voedselverspilling is en waardoor het komt. Wereldwijd gaat 
een derde van de totale voedselproductie verloren! Bij de pro-
ducent, bij de supermarkt, bij de horeca en bij de consument. 
De consument neemt 40 procent van de verspilling voor zijn 
rekening. Daar valt dus heel wat te winnen. 
De 38% van het voedsel die bij de producent verloren gaat be-
staat uit overproductie en afwijkende vormen (zoals kromme 
komkommers). Bij de supermarkten is het een probleem dat ze 
soms inschattingsfouten maken bij de inkoop en dat hun kwali-
teitseisen hoog zijn, waardoor producten die nog goed zijn toch 
uit de verkoop worden genomen. Ook de horeca koopt niet 
altijd goed in en vaak zijn de porties te groot. Wat bij de consu-
ment mis kan gaan weet u zelf wel. 

Veel van wat wordt wegge-
gooid kan nog goed worden 
gebruikt, maar de aanduidingen 
op de verpakking zorgen  vaak 
voor verwarring. Deborah liet 
daarover een filmpje zien van 
Hak, waarin potjes groente 
en appelmoes van verschillen-
de datum met elkaar worden 
vergeleken.  Wat achter glas zit 
blijft gewoon goed. Het filmpje 
staat op YouTube.
De conclusie: voedselverspil-

ling draagt bij aan een hogere CO2-productie en kost geld. 
Door voedselverspilling lijdt 12 procent van de wereldbevolking 
aan ondervoeding.
Wat we zelf kunnen doen is duidelijk: niet teveel inkopen, voed-
sel op de juiste manier bewaren, porties goed afmeten, restjes 
invriezen en, bij producten met een “THT”-datum (=tenminste 
houdbaar tot), proeven en ruiken of het nog goed is. 
Gevraagd naar tips van het publiek was de leukste het leeg eten 
van de diepvries voor de vakantie – wel op tijd beginnen! Vol-
gens Elly Punselie, de spreekster van na de pauze, blijven restjes 
eten in de koelkast langer vers wanneer je ze bewaart in glazen 
potten of schalen.
Ruiken en proeven kon tijdens de pauze, waarin diverse produc-
ten van over de datum of met een productiedatum van soms ja-
ren geleden klaar stonden, met een beoordelingsformulier erbij. 
Het waren verschillende producten: yoghurt, conserven in pot 
en blik, zure uitjes, gedroogde abrikozen, toastjes. De ingevulde 
formulieren, met de opmerkingen tijdens het beoordelen, leid-
den niet tot onverwachte uitkomsten. Iedereen wist wel dat je 
deze producten nog gewoon kunt eten. De toastjes waren niet 
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zo lekker meer, en de inhoud van een pot met fruitcocktail uit 
2011 was verkleurd. De yoghurt met een THT-datum van 8 mei 
was voor sommigen wel een verrassing: geur en smaak waren 
nog normaal. De vraag is of het anders was geweest bij een 
jonger publiek.
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat alle verpakkingen nog 
afgesloten waren en op de juiste manier bewaard, en de blikken 
niet ingedeukt. Met aangebroken verpakkingen moet je voor-
zichtig zijn. En dan hebben we het natuurlijk al helemaal niet 
over vis en vlees.
Na de pauze kwamen twee vrouwen aan het woord die verbon-
den zijn aan Goeie Kost.
Edith Verkooijen vertelde over de organisatie van het voedsel-
collectief, waar je via de website biologische producten uit de 
streek kunt kopen. Die kunnen 
dan op vrijdagmiddag worden 
opgehaald op het gekozen af-
haalpunt. Er is onlangs weer 
een afhaalpunt bij gekomen, en 
sinds kort heeft Goeie Kost 
een eigen gekoelde bestelau-
to. Goeie Kost wordt helemaal 
door vrijwilligers gerund.
Elly Punselie schrijft de recep-
ten op de website van Goeie 
Kost. Zij heeft pas een oplei-
ding in natuurvoeding afgerond, 
en mag zich nu natuurvoe-
dingsadviseur noemen. De vier 
pijlers van natuurvoeding zijn 
dat het goed is voor mens, dier, plant en aarde. Elly is zelf stap 
voor stap naar natuurvoeding toe gegroeid. Natuurvoeding is 
puur: onbespoten en onbewerkt, komt zo veel mogelijk uit de 
buurt, wat ook inhoudt dat je met de seizoenen mee-eet, en 
wordt geproduceerd met respect voor planten en dieren. 
Als je dat belangrijk vindt vertaalt zich dat ook in wat je kookt. 
Met veel enthousiasme experimenteert Elly met deze nieuwe 
inzichten, onder andere als kok bij restaurant Loff in Breda.
Voor de borrel maakte zij onder andere bloemkoolsoep van 
resten bloemkool,  frittata (een soort omelet) met de stelen van 
spinazie en hamburgertjes van wortel. Ook Deborah, die net 
haar eigen bedrijf is begonnen en wildplukwandelingen organi-
seert, had een bijdrage geleverd, onder andere heerlijke krui-
denboter, uiteraard met wilde kruiden.
Na afloop van de presentaties hebben de gasten zich de hapjes 
en drankjes goed laten smaken. Gelukkig zat het weer mee en 
was het aangenaam napraten op het terras van het clubgebouw 
van de Madese Natuurvrienden.
Het was al donker toen de laatste mensen naar huis gingen. Met 
een “goody bag”, een tas van Goeie Kost met daarin informatie 
en handige hulpjes zoals een koelkastthermometer, een voedsel-
maatje om porties pasta en rijst mee af te meten en een lijst met 
groenten en fruit van het seizoen. 
Om hun eten niet te vergeten.

VRIJWILLIGERSWERK

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met het VIP 
(Vrijwilligers InformatiePunt), telefoon 0162 451894, email 
vip@swodrimmelen.nl. We denken graag met je mee en helpen 
je verder. Zit er niets voor je tussen, neem ook dan gerust even 
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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:
Buurtbemiddeling
Ben je niet bang van conflicten en vind je 
het juist een uitdaging om mensen weer 
met elkaar in contact te brengen? Dan is 
buurtbemiddeling echt iets voor jou. Je 
krijgt hiervoor ook een extra opleiding.
Chauffeur Praethuis
Ben jij een sociale chauffeur? Het Praet- 
huis is een omgebouwde keet die gezellig 
naar de dorpen rijdt voor een bakje koffie 
en een praatje. En zoekt iemand die hem 
wil en kan rijden.
PR medewerker
Is schrijven je hobby? De Vrijwilligers Aca-
demie is op zoek naar iemand die stukjes 
kan schrijven van cursussen die gaan ko-
men of gegeven zijn en deze plaatsen op 
website, nieuwsbrieven enzovoorts.
Ontdek -lab 
Vind je het leuk met kinderen om te gaan 
én ben je goed in techniek? Dan is dit echt 
iets voor jou: met kinderen van de basis-
school ga je aan de slag met proefjes en 
onderzoeken etc. op het gebied van tech-

niek. Je levert mee 
ideeën aan, verza-
melt het benodigde 
materiaal, begeleidt 
de kinderen en en-
thousiasmeert hen 
voor techniek.

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. 
BS De Schittering maakt televisie

Basisschool De Schittering in Hooge 
Zwaluwe vroeg Omroep Drimmelen om 
mee te werken aan hun project ‘Beleven 
van onze planeet’. We gaven daarom 4 

middagen een workshop aan de groe-
pen 3 tot en met 8 over  televisie maken. 

Een spannend experiment voor zowel 
de leerlingen als voor ons. Alle groepen 
maakten een kort jeugdjournaal met een 
interview, natuurlijk over een onderwerp 
dat met onze planeet te maken heeft. En 
ze moesten alles zelf doen: een onder-
werp bedenken, de interviews voorbe-
reiden, presenteren, vragen stellen, ant-
woorden geven en afsluiten. En natuurlijk 
ook zelf achter de camera en het geluid. 
In onze sfeerimpressie ziet u beelden van 
deze middagen en een selectie uit de in-
terviews. 
Scholieren beleven de Biesbosch – 
deel 2

Veel scholieren zijn nog nooit in de Bies-
bosch geweest. Staatsbosbeheer heeft 
hier verandering in gebracht, door dit ver-
schijnsel voor te leggen aan de gemeente 
Drimmelen. Staatsbosbeheer:  “Als de 
Biesbosch bijna je achtertuin is, moet je 

daar tijdens je basisschoolcarrière toch 
tenminste één keer zijn geweest.” De 
gemeente Drimmelen was het hiermee 
eens en heeft daarom aangeboden om 
voor de groepen 6 van de basisscholen in 
de gemeente de helft van de kosten voor 
de Schoolboot te subsidiëren. Wij gingen 
een dagje mee met groep 6c van De Lage 
Weide. In deze uitzending ziet u deel 2. 
Triatlon  Terheijden
Het was al weer de 37e editie van de Tri-
atlon in Terheijden.  Vanuit het hele land 
kwamen atleten voor recreatiedoelein-
den bijeen,  maar hij was wel officieel vol-

gens de regels van de Nederlandse bond 
voor Triatlon. De bijna 760 deelnemers 
moesten 3 onderdelen uitvoeren met als 
eerste zwemmen, daarna fietsen en als 
laatste hardlopen naar de finish. Dit alles 
werd in goede banen geleid door de vele 
vrijwilligers, de verkeersregelaars en de 
gemeente.  Het merendeel van de atleten 
haalde de finish. Iedereen die de wedstrijd 
volbracht, kreeg een klein aandenken om 
zo tevreden huiswaarts te keren. Wij 
maakten een sfeerimpressie.

Dorpsgericht werken - juni
Iedere 2e helft van de maand kunt u kij-
ken naar onze rubriek Dorpsgericht wer-
ken. 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 za-
ken die hiermee samen hangen. Dit keer 
brengt zij de scootmobielclub onder uw 
aandacht. 
Wie we zijn en waar u ons kunt vin-
den
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeen-
te Drimmelen. Een enthousiaste groep 
vrijwilligers maakt programma’s voor ra-
dio, tv en kabelkrant. Leuk en informatief 
om naar te kijken en te luisteren, maar 
nog leuker is het om zelf daaraan mee te 
werken. Wij zijn daarom altijd op zoek 
naar radiomakers, presentatoren, came-
ramensen, editors, technici en redacteu-
ren. 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.omroepdrim-
melen.nl
Wekelijks nieuwe televisie items op Zig-
go kanaal 42 / KPN, XS4ALL en Telfort 
kanaal 1476/ Telfort, Edutel, Fiber.nl en 
Stipte kanaal 2170. Uitzending gemist of 
kunt u ons thuis niet ontvangen? Bezoek 
ons YouTube kanaal. De radiozender is 24 
uur per dag te beluisteren via de kabel 
op 92.9 FM, het Ziggo radiokanaal 917 / 
KPN, XS4ALL en Telfort kanaal 1176 / Tel-
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fort, Edutel, Fiber.nl en Stipte kanaal 3180, 
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.

VAN  ‘TOPTIEKSKE

Onze tweede 
Kamado BBQ 
is eruit! 

Domenico Terrizzi kwam deze ronde 
uit de bus als winnaar van de small bbq. 
Superverrast was hij. Met zijn charman-
te Siciliaanse tongval liet hij weten deze 
heel mooi te vinden en ook erg zwaar. 

Wij wensen hem veel bbq plezier samen 
met suoi amici! Ook kans maken op zo’n 
stoere BBQ? Tot en met 25 juli gaat bij 
besteding vanaf € 25,- je naam al in ‘de 
hoge hoed’! Meer info? Lees het in onze 
advertentie of op facebook. De volgende 
winnaar zal via onze website en facebook 
naar buiten gebracht worden, omdat dit 
de laatste editie van de Toren voor de 
zomerstop is. Zelf gaan we ook uitrusten 
van de afgelopen 25 jaar! Wij zijn geslo-
ten van vrijdag 26 juli tot en met dins-
dag 13 augustus. Wij wensen iedereen 
een lekkere ontspannen, lome zomertijd 
toe! Tot na de vakantie!

TOER DE BOER OP 
BOERDERIJ DE LAAK EN 
MARJA’S  

Ook dit jaar doen 
wij weer mee met 
Toer de Boer. Op 
ons bedrijf is er 
de gelegenheid om 
een kijkje te nemen 

tussen de koeien en in de ijsmakerij. Ruud 
vertelt alles over onze koeien en Marja 
laat de ijsmakerij zien. 
Uiteraard is er ijs te proeven en voor de 
kindjes zijn er kalfjes om van dichtbij te 
bekijken. Een leuke activiteit om samen 
met de (klein)kinderen te doen tijdens de 

zomervakantie. 
De rondleidingen op ons bedrijf zijn op: 
18 juli 10.30 - 12.00 uur, 8 augustus 
13.30 - 15.00 uur.
Meer weten over Toer de Boer? Elke dins-
dag en donderdag in de zomervakantie 
zijn er rondleidingen in onze gemeente 

en gemeente Oosterhout (telkens andere 
bedrijven).  Verdere deelnemers in Ter-
heijden en Wagenberg zijn familie Lievens 
(Pensionstal Zeggezicht) en familie Mu-
reau (Hoeve ‘t Boschend).  Kijk voor een 
volledig overzicht van alle deelnemers en 
de data op www.toerdeboer.nl

LANDELIJKE  OPEN 
IMKERIJDAG 
ST.  AMBROSIUSGILDE 

Op zaterdag 13 juli a.s. is de landelijke 
Open Imkerijdag. Het Bijenhoudersgilde 
St. Ambrosius Teteringen/Breda is opge-
richt op 22 oktober 1717 en heeft onge-
veer 30 actieve leden. Leden van het gilde 
zijn op genoemde datum tussen 10.00 
uur en 16.00 uur aanwezig op het par-
keerterrein van de Jumbo te Teteringen 
(Scheperij) om het volgende te doen:
- uitleg over het leven van de bijen en de 
imkerij;
- uitleg over het kweken van drachtplan-
ten;
- uitleg over was-verwerking (kinderen 
kunnen kaarsen maken);
- uitleg over de wondere werking van 
propolis.
Bent u geïnteresseerd in de wondere bij-
enwereld als kijker, luisteraar óf (begin-
nend) imker of wilt u uw (klein)kinderen 
hiermee kennis laten maken, dan moet u 
zeker 13 juli hier naar toe gaan. Vanzelf-
sprekend krijgt u hierbij perfecte uitleg 
van de aanwezige imkers. 

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met Jos Oprins 06-17034336 of 
Werner van Geloof 06-49687556. 
Zie ook de website: www.bijenhouders.nl

9e EDITIE DRIMMELENSE 
EENDAAGSE

Op zondag 7 juli 
staat de Drimmelen-
se Eendaagse weer 
op het program. 
Onze ambitie om 
het evenement gratis te houden is weer 
gelukt. Wij schrijven dit expres omdat wij 
dikwijls vragen krijgen of dit wel klopt? 
Ja dus! Natuurlijk zijn wij afhankelijk van 
sponsors en van de opbrengst van de 
spaarpotten die op alle start- en stempel-
locaties staan (vorig jaar in totaal bijna 
€ 200,-). 
De route is 30,5 km en voert door de 
kernen Drimmelen-dorp, Hooge en Lage 
Zwaluwe,  Wagenberg,  Terheijden en Ma-
de. Gekozen is voor een wisselend par-
cours. Zo wisselen pittoreske straatjes 
met vaak monumentale huizen en kerken 
en weidse polders met beschermde na-
tuurgebieden elkaar af. De route is niet 
bewegwijzerd, deelnemers krijgen gratis 
een uitgebreide routebeschrijving mee. 
In deze beschrijving staat ieder jaar extra 

en nieuwe informatie over zaken langs de 
route. Aanmelden is wenselijk maar niet 
verplicht. 
Er kan gestart worden tussen 08.30 uur 
en 09.30 uur, routebeschrijving alsmede 
stempelkaarten liggen gratis voor u klaar 
op de startlocaties. Graag bij inschrijven 
vermelden op welke locatie u wilt starten. 
U kunt starten vanaf de volgende adres-
sen: Ons Dorpshuys, ’t Fort 1 in Drim-
melen / Den Domp, Plantsoen 12, Lage 
Zwaluwe / De Zonzeel, Poolsestraat 13, 
Hooge Zwaluwe / Sporthal Driedorp, 
Kerkstraat 11, Wagenberg / café De Ze-
vende Hemel, Hoofdstraat 20, Terheijden 
/  Het Trefpunt, Raadhuisplein 1a, Made. 
Graag tot zondag 7 juli. 
Voor meer info zie onze webpagina www.
drimmelense1daagse.nl, ook over de rou-
te van 40 km. Inschrijven: drimmelense-
1daagse@kpnmail.nl

UITGAAN

ZAKELIJK NIEUWS
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OPENSTELLING  WITTE KERKJE

Op de zaterdagen in juli en 
augustus bent u weer van 
harte welkom in ons kerkje. De 
kerk is geopend van 13.00 tot 
16.00 uur.
Op alle zaterdagen zal er een 

tentoonstelling te zien zijn van  Ton Beek uit Lage Zwaluwe 
(verder in deze kopij stelt Ton Beek zich voor). Zijn schilderijen 
zullen stralen in ons kerkje. 
Daarnaast zijn er op verschillende zaterdagen ook andere ac-
tiviteiten. Zo zingen op 3 augustus De Cantorij en het Dub-
belkwartet en zal op 24 augustus Amnesty International zijn 
opwachting maken.
Iedere zaterdag is er een gastvrouw of gastheer aanwezig.  Tij-
dens de openstelling wordt u ontvangen met een kopje thee of 
koffie en kunt u de kerk en de expositie bekijken. Tegelijkertijd 
is er ook alle ruimte voor een gesprek over geloof,  zingeving en 
andere zaken. Dus: van harte welkom in ons Witte Kerkje.
Kerkenraad en SEWKT
Even voorstellen 
Mijn naam is Ton Beek, ik ben 
69 jaar en woon in Lage Zwa-
luwe. Ik vind het leuk om in het 
Witte Kerkje te mogen expo-
seren. Het is altijd mooi om je 
werkstukken aan andere men-
sen te laten zien en om te ho-
ren wat men ervan vindt.
Doordat een van mijn hobby’s 
de natuur is, en vogels in het 
bijzonder, ben ik daar onder 
andere mee gaan werken in de 
vorm van tekeningen en schil-
derijen.
Op jonge leeftijd ben ik al met tekenen begonnen en later ging 
ik les nemen. Eerst in Lage Zwaluwe in Den Domp. Daarna in 
Breda bij de Nieuwe Veste waar ik les kreeg van afgestudeerde 
kunstenaars van de St. Joost kunstacademie. Momenteel zit ik 
weer op les in Lage Zwaluwe. Je blijft altijd bijleren en de tech-
niek wordt er steeds beter van.
Het fijne van tekenen en schilderen is dat je alles om je heen 
vergeet doordat je geconcentreerd bezig bent. Voor mij is het 
een heel ontspannen bezigheid. Natuurlijk gaat het niet altijd 
vanzelf en soms zit ik lang te tobben om iets goed te krijgen 
maar ook daar leer je weer van.
Ik maak wat er in mij opkomt. Meestal is het een onderwerp 
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over de natuur. Soms ook een onderwerp naar aanleiding van 
een opdracht tijdens de lessen, maar dan maak ik er wel iets 
aparts van omdat ik dat dan uitdagender vind.  
Zo heeft iedereen zijn eigen ideeën omtrent kunst en dat maakt 
het alleen maar interessanter.
Ton Beek

BART PULLENS  AND BAND

De in Terheijden woonachtige 
singer-songwriter Bart Pullens 
geeft zondagmiddag 7 juli 
een concert in café Ons Thuis. 
Bart is vooral bekend als 
Cowboy Billie Boem; een kin-
derband die met veel succes 
in de Nederlandse theaters 

optreedt. Maar naast deze voorstellingen is hij trouw gebleven 
aan zijn echte liefde zoals hij zelf zegt: namelijk het zingen van 
zijn eigen Engelstalige songs. Door de jaren heen is hij in contact 
gekomen met vele muzikanten. Dit heeft geresulteerd in een 
prachtige begeleidingsband: Mark Eshuis drums, Co  Vergouwen 
piano en David de Marez Oyens bas. Deze drie top muzikanten 
spelen ook als begeleidingsband van o.a. Margriet Eshuijs en Jan 
Akkerman.  Op trompet speelt de in de jazz wereldbekende 
Bert Lochs.
Hij noemt zijn muziek ook wel sea side music, maar voor deze 
gelegenheid wordt het: Mark side music.

ZWEMMEN  TEGEN KANKER SUCCES
Brabantse zwemmers steunen Maarten van der 
Weijden

”Wij geven alles, zwemmen jul-
lie mee?” was de toverspreuk 
die Ad Verkooijen bedacht had 
bij zijn evenement. De sport-
man die zelf aan de beruch-
te ziekte lijdt, wilde op deze 
manier samen met zijn vrouw 
Monique zijn steentje bijdragen 
aan de actie van de bekende 
elfstedenzwemmer.  Terwijl Van der Weijden aan zijn tocht bezig 
was, zwommen in zwembad De Randoet in Made 37 zwemmers 
meer dan € 3034,- bij elkaar.
Eén van die 37 zwemmers was Ad Verkooijen zelf. Samen met 

alle andere deelnemers van 
jong tot oud zwom hij een uur 
lang zijn baantjes in het zwem-
bad, wat de leiding van het 
zwembad gratis ter beschikking 
had gesteld.  Toevallig is 37 ook 
het aantal kilometers dat Maar-
ten van der Weijden tijdens zijn 
eerste poging tekortkwam.
Bijna alle deelnemers hielden 
het net als Ad een uur lang 
vol en zwommen vele meters 
meer dan de opgegeven af-
stand, terwijl het idee was dat 
er 200, 500 of 1000 meter 
gezwommen zou worden. De reden voor dit enthousiasme bij 
de zwemmers ligt waarschijnlijk in de goede sfeer die rond het 
evenement hing.  Voor de start had Jürgen Freilich een speci-

ale aanmoediging ingesproken 
voor de deelnemers en speciaal 
voor zijn jeugdige fan Dominic 
Goossens. Het startSCHOT 
werd letterlijk gegeven door 
een man met doedelzak. En 
tijdens het zwemmen hield 
blaaskapel De Gangmaokers 
er de vaart in. Om het evene-
ment nog kleurrijker te maken, 
kregen alle deelnemers een 
gasballon die tijdens het zwem-
men boven de deelnemers uit 
zweefde.

Enkele deelnemers hadden veel sponsoren gezocht. De familie 
Van Meel spande de kroon met maar liefst € 1193,-. Het totaal-
bedrag overschreed zelfs de € 3000,-. Een prachtige bijdrage die 
volledig naar de Maarten van der Weijden foundation zal gaan 
voor onderzoek naar kanker. 
Een groot compliment voor zwemmers en organisatoren.  Wel-
licht wordt er nog een vervolg aan gegeven.

WITTE KERKJE DECOR FILMOPNAMEN 

Het waren enerverende dagen in het Wit-
te Kerkje in Terheijden in het weekend 
van 15 en 16 juni.
Het filmproductiebedrijf In2Content ge-
bruikte het kerkje voor de opnamen van 
een film over een bruiloft.  Deze film van uiteindelijk zes minu-

TERUGBLIK
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ten zal gaan draaien in het in mei 2020 te openen Experience 
Centre Floriworld in  Aalsmeer, een toeristische attractie waar-
in te zien is hoe groot de wereld van bloemen in Nederland is.  
In het kerkje was een fictieve sprookjesachtige bruiloft. 
Hiertoe was het kerkje versierd met ruim 5000 bloemen! Behal-
ve een aantal acteurs waren ook circa 60 figuranten opgeroepen 
die in hun mooiste kleding deze “bruiloft” mochten bijwonen. 
Natuurlijk moesten de scenes vaak meerdere malen opnieuw 
gedaan worden maar het was het waard om mee te maken.
Het was indrukwekkend te zien hoe groot de filmcrew was om 
alles goed op te nemen. Grote schijnwerpers stonden langs de 

zijkant van de kerk om door de ramen heen de kerk van binnen 
mooi aan te lichten, cameramensen, mannen voor licht en geluid, 
regisseur, visagist etc.  De weg voor de kerk was afgesloten ge-
durende de buitenopnamen.
En waar blijven al die bloemen na afloop? Er zijn de maandag na 
de opnamen heel wat boeketten gemaakt en uitgedeeld aan de 
vrijwilligers van het kerkje en aan het verzorgingshuis.
Het bestuur van de stichting Witte Kerkje Terheijden is een er-
varing rijker en heeft zo het kerkje ook als filmlocatie op de 
kaart gezet.

ZOMERAVOND BS DE ELSENHOF

De zon schijnt, de tribunes stromen vol. De 
artiesten hebben hard getraind en staan te 
popelen om de piste in te gaan: de circus-
zomeravond bij De Elsenhof kan beginnen!
Eens in de twee jaar wordt op basisschool 
De Elsenhof in Wagenberg een zomeravond georganiseerd door 
de oudervereniging. Doel is een educatieve avond voor en door 
alle leerlingen. Dit jaar was gekozen voor het thema “Circus”. 
Circuskunst uit Oosterhout verzorgde op vrijdag 14 juni een 

ochtend vol uitdagende workshops. Van de jongste kleuters tot 
de oudste groepen werd er o.a. gejongleerd, kunsten gedaan 
met Chinese bordjes en op grote ballen gelopen. Stralende ge-
zichtjes, geconcentreerde blikken: de kinderen genoten volop 
van al deze uitdagende activiteiten en waren trots op wat ze 
(samen) konden bereiken.
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Op de zomeravond, waarbij Jeugdorkest JOW het spits afbeet, 
werden onder leiding van circusdirecteur Jeroen de geleerde 
circuskunsten gepresenteerd aan het toegestroomde publiek. 
Wilde leeuwen liepen rondjes in de piste,  acrobaten vertoon-
den hun kunstjes en uiteraard mochten clowns en circuspaard-

jes niet ontbreken. Ook  jongleren met doekjes en ballen stond 
op het programma. Een menselijke piramide, koorddansen en 
ballopen, alles werd met veel enthousiasme door de leerlingen 
getoond. De artiesten konden op een welverdiend applaus re-
kenen. Het was een geslaagde dag voor zowel artiesten als het 
publiek. Benieuwd wat er over 2 jaar weer op het programma 
staat.                                                          (Foto’s: Angelique Klomp)
Oudervereniging BS de Elsenhof

OUD JULI NIEUWS

Uit de oude kranten zijn al-
weer enkele leuke nieuwtjes te 
melden en ook na te lezen. 
Zo kon Terheijden in 1931 een 
eeuwelinge feliciteren. Jans Da-
men was 100 jaar geworden! 
Jarenlang had zij gewoond in 
het café Laanzicht in de Dreef, 
nu Markstraat 16. Zij was ge-
boren op 18 juli 1831 in Etten 
als Johanna Maria Unincx en 
gehuwd met de Terheijdenaar 
Antonius Damen. Toen ze 100 
jaar werd, woonde ze enkele jaren in Breda, waar ze in het 
stadhuis door de burgemeester werd gefeliciteerd. Daarna is ze 
weer naar Terheijden teruggekomen. Enkele keren heeft ze in de 
Katholieke Illustratie gestaan en ze is bijna 104 jaar geworden. 
Zie ook Vlasselt-boekje 55, blz. 34.
Op 12 juli 1933 vierde Zuster Helena haar gouden klooster-
jubileum. Ze was de Terheijdense Petronella Allegonda van den 
Broek, geboren in 1853 en dochter van Petrus van den Broek 
en Jacoba van der Mast. Petronella is in 1942 overleden, 88 jaar 
oud. Haar vader was koopman (in 1852), metselaar (in 1853) en 
klompenmaker (in 1886).
We gaan nog even verder terug in de tijd naar het einde van de 

EN  TOEN GEBEURDE...
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19e eeuw.  Toen bestond de gewone fiets nog niet zo lang en 
waren er nog de oude modellen met verschillende wielen. Die 
werden ‘vélocipède’ genoemd. Daarmee ging een Terheijdenaar 
in 1892 op zondagavond bij café Het Wit Huis nog een pintje 
drinken, waarschijnlijk nog zonder fietsslot. Je kunt al raden wat 
er gebeurde: zijn fiets was weg en hij moest lopend terug naar 
Traaie. Men kon dit zowaar op 21 juli 1892 in de krant lezen.
En bij het “Oud Wagenbergs voetbalnieuws” in Rondom de To-
ren nr. 1015 van 5 juni is een typefoutje geslopen. Voetbalclub 
WILLEM III heeft zijn laatste notulen niet geschreven op 26 ja-
nuari 1917, maar dat was in 1919, deze club heeft dus slechts 
anderhalf jaar bestaan.
Johan van der Made

CAB:  “BEZORGD OVER  TOEKOMST 
FINANCIËN GEMEENTE DRIMMELEN”

Afgelopen raadsvergadering 
werd de jaarrekening over 
2018 behandeld. Het overschot 
op jaarrekening 2018 wordt 

grotendeels veroorzaakt door incidentele meevallers! 
De financiële situatie van onze gemeente ziet er op zich roos-
kleurig uit, maar er zijn een aantal grote risico’s en een aantal 
fikse fouten in 2018 gemaakt. Neem de forse overschrijding op 
de afvalstoffen. Eerst sinterklazen en besluiten om in november 
2017 ieder gezin € 54,- terug te geven, volgens ons bewust vlak 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Om vervolgens een paar 
maanden later, na het uitbetalen daarvan, erachter te komen dat 
er ruim € 900.000, - tekort is op de afvalstoffen. Gevolg is dat 
dit geld via de tarieven weer terug wordt geëist van onze inwo-
ners. U snapt dat onze inwoners zich behoorlijk belazerd voelen, 
aldus CAB-raadslid Sarien Hoevenaar.
Op communicatie zijn er ook enorme fouten gemaakt. Zoals 
rondom het grootschalige zonneveldenbeleid en de monumen-
tale bomen in de Marktstraat. Onze inwoners zijn niet of onvol-
doende vooraf geïnformeerd. Verder draaft de gemeente door, 
luistert niet naar signalen of argumenten van inwoners of poli-
tiek.  Alleen als er dan zoveel ophef komt gaan de ogen eindelijk 
open en ziet men ook in dat het anders moet. Jammer, want als 
er beter was geluisterd en gecommuniceerd, was veel ellende 
bespaard gebleven. 
Uiteraard gaat er ook veel goed. Blij zijn we dat het onder-
houd aan wegen, trottoirs en fietspaden eindelijk is verbeterd.  
Al fronzen wij bij sommige prioriteiten die er gemaakt wor-
den onze wenkbrauwen. Wegen in ons buitengebied worden 
wel aangepakt, maar hoofdwegen zoals de Crullaan (Made) of 
Zeggelaan (Terheijden) niet.  Terwijl daar wel verkeersmaatrege-
len noodzakelijk zijn.  Voor de Zeggelaan is dit duidelijk, omdat 

POLITIEK
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Mooie foto’s van
1 Ad Huijben
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de centrumroute Terheijden momenteel 
wordt uitgevoerd. 
Wel is het ontzettend frustrerend om te 
constateren dat als er dan werkzaamhe-
den zijn verricht, de trottoirs en wegen 
bij een nieuwe klus weer kapot zijn ge-
reden en er dus beroerd bij liggen. Het 
is water naar de zee dragen als er geen 
controle op de uitvoering is. 
Maar er is een aantal financiële risico’s 
waar we als gemeente onze ogen niet 
voor moeten sluiten. Jaren is er een fi-
nancieel voordeel op de uitgaven van 
maatwerkvoorziening, zoals de Hulp bij 
het Huishouden. Volgens ons is hier de 
rek nu onderhand wel uit. De CAB is dan 
ook bezorgd dat het minder gebruik van 
maatwerkvoorzieningen te maken heeft 
met te strenge regels dan wel zorg mij-
den van potentiële gebruikers. Overigens 
zal op deze voorziening de komende ja-
ren flink extra geld bij moeten wegens de 
veranderde rechtspositie van de Alfahul-
pen.
Dan Jeugdzorg! De werkelijke kosten 
die wij de komende jaren als gemeenten 
moeten gaan bijdragen zijn een enorm 
risico voor ons. Tot nu toe valt het mee 
omdat er een potje is gereserveerd. Maar 
we hebben te maken met een jeugdzorg-
drama met torenhoge kosten en lan-
ge wachttijden. Waarbij het ontzettend 
schrijnend is om de reactie van een ou-
der te moeten lezen in een dagblad en die 
aangeeft dat de organisatie, die juist onze 
jeugd opvangt, kinderen aan hun lot over-
laten. Tot overmaat van ramp is onlangs 
het faillissement van deze organisatie aan-
gevraagd en het is nog maar de vraag hoe 
dit gaat aflopen. We houden ons hart vast.
Als politieke partij zijn wij kritisch en 
als wij verkeerde besluiten zien, nemen 
wij als lokale partij geen blad voor onze 
mond. Daar mag u ons aan houden. Wij 
zijn er immers voor u!
Word lid! Kijk op www.cabdrimmelen.nl  
Met een politieke groet, Fractie CAB

LIJST HARRY BAKKER EN 
TRADITIES: DE STEPRACE

Dat de Lijst Harry Bakker van tradities 
houdt, is al langer bekend. Een van die tra-
dities is het uitdelen van bananen tijdens 
de Steprace Rotterdam – Den Hout.
Enkel en retour
Elk jaar wordt er op een zaterdag, nu de 
4e, in juni door een groot aantal deelne-
mers gestept van Rotterdam naar Den 
Hout. De diehards steppen zelfs van 
Den Hout naar Rotterdam en weer te-
rug. Deze race is eigenlijk een toertocht 

waarbij gezelligheid en veiligheid hoog in 
het vaandel staan. Kinderen kunnen ook 
een stuk mee steppen, de Brakkentocht. 
Senioren kunnen zich uiteraard voor 
een gedeelte inschrijven. Wat de afstan-
den betreft: er wordt 52 km gestept (een 
retourtje 104 km), kinderen en senioren 
gaan voor 20 km. Er wordt door de deel-
nemers dus een topprestatie geleverd.

Lijst Harry Bakker klaar om steppers aan te 
moedigen de Den Houtse finish te halen.

Editie 49
Op zaterdag 22 juni jongstleden werd 
alweer voor de 49e keer de steprace ge-
houden en hebben diverse leden van de 
fractie en andere leden en sympathisan-
ten van de Lijst Harry Bakker wederom 
de atleten ondersteund.
Traditie

Jong en oud helpt mee met uitdelen 
bananen aan de steppers.

Traditiegetrouw zijn we met een grote 
groep naar de Zwaluwsedijk ter hoogte 
van de Schuddebeurs getogen, hebben 
daar een partytent met tuinstoelen, fris 
water-containers en andere frisdranken 
voor de deelnemers neergezet en heb-
ben aan alle deelnemers een banaan aan-
geboden. Een geste die, gezien de reacties, 
door de deelnemers zeer gewaardeerd 
werd. Nadat de bezemwagen voorbij was 
gekomen, hebben we de boel weer afge-
broken en zijn we voldaan door deze ge-
zellige middag weer huiswaarts gekeerd.
We hopen nog jaren de deelnemers van 
deze steprace op deze manier te kunnen 
sponsoren.
Ton  Verhoeve, fractie voorzitter Lijst 
Harry Bakker

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Enquête over on-
derhoud groen
Deze week ont-
vangen ruim 2000 
inwoners van de 
gemeente Drim-
melen een uitnodiging om deel te nemen 
aan een enquête over het onderhoud van 
het openbaar groen in de gemeente. Zo 
wil de gemeente in kaart brengen wat in-
woners vinden van het onderhoud en de 
kwaliteit van het openbaar groen (bomen, 
grasvelden, struiken, perken etc.). 
Sociaal Werkbedrijf MidZuid voert het 
groenonderhoud in opdracht van de 
gemeente uit. Door elk jaar een tevre-

denheidsenquête te houden, meet de 
gemeente op welke onderdelen het 
groenonderhoud goed is of beter kan. De 
enquête wordt gehouden door Bureau 
DIMENSUS uit Breda. Het is mogelijk dat 
mensen die de vragenlijst ontvangen vorig 
jaar ook zijn benaderd om mee te doen 
aan deze enquête. De gemeente stelt het 
zeer op prijs als zij nu ook mee willen 
doen. De mening van de inwoners is be-
langrijk en dit onderzoek draagt bij aan 
een betere dienstverlening. 
Uitnodiging invullen vragenlijst over 
vervoer in gemeente Drimmelen
Tot 28 juli staat er een vragenlijst open 
over vervoer in Drimmelen. Met deze 
gegevens kan er beter worden gekeken 
naar behoeften en wat er nog nodig is aan 
vervoersmogelijkheden in de verschillen-
de kernen van de gemeente. Heeft u een 
mening over de vervoersmogelijkheden 
in onze gemeente? Dan nodigen wij u van 
harte uit de vragenlijst in te vullen. 
U kunt deze vragenlijst online invullen 
door naar de volgende link te gaan: http://
bit.ly/vervoerdrimmelen
Vult u de vragenlijst liever op papier in? 
Dat kan ook. U kunt de vragenlijst opvra-
gen bij de servicebalie van de gemeente 
via telefoonnummer 140162. Ook leggen 
we exemplaren klaar in de hal van het ge-
meentehuis. 
Uw bijdrage wordt erg gewaardeerd en 
draagt bij aan een beter inzicht in wat in-
woners in onze gemeente nodig hebben 
op het gebied van vervoer. 

GEMEENTE
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Pas op voor de eikenprocessierups
Ook dit jaar is er helaas weer overlast van de eikenprocessie-
rups. Het aantal rupsen is dit jaar zo groot dat het niet mogelijk 
is om ze allemaal te bestrijden en alle overlast te voorkomen. 
We nemen dit probleem en onze zorgplicht daarin zeker seri-
eus.
Wilt u weten wat de gemeente doet om de eikenprocessierups 
te voorkomen en te bestrijden? Of bent u op zoek naar infor-
matie over wat u zelf beter wel/niet kunt doen? Kijk daarvoor 
op www.drimmelen.nl/pas-op-voor-de-eikenprocessierups.
Voor informatie over wat u kunt doen als u gezondheidsklach-
ten door de processierups heeft en het beperken ervan kunt 
u terecht op de website van GGD www.ggdwestbrabant.nl/mi-
lieu-en-veiligheid/eikenprocessierups en www.oakie.info. 
Fiets MONO
Wie veilig wil thuiskomen 
doet er verstandig aan om zijn 
of haar telefoon onderweg 
alléén te gebruiken voor het 
hoogstnoodzakelijke. Bijvoor-
beeld voor een navigatie-app 
om de weg te vinden. Facebookberichtjes en (onzinnige) appjes 
kunnen heus wachten. En juist dáár draait MONO om. MONO 
staat voor focus op één ding: het verkeer. 
Sinds 1 juli 2019 is het wettelijk verboden om te fietsen met je 
telefoon in je hand. Het maakt niet uit of je tijdens het fietsen 
handheld aan het bellen bent, een appje verstuurt of een liedje 
opzoekt uit je playlist. Heb je je telefoon in je hand tijdens het 
fietsen, dan riskeer je een boete van € 95,-.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Bergen 18 (4844 EN) (W-2019-0310): Tijdelijke 
woonvergunning voor garage.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Vierhoven 17 (4844 VA) (W-2019-0244): Het wijzi-
gen van de voorgevel.
Terheijden, Molenstraat 75 (4844 AM) (W-2019-0276): Het 
plaatsen van een dakopbouw.
Terheijden, Schansstraat 16 (4844 AR) (W-2019-0120):  Verbou-
wen woning.
Terheijden, Molenstraat 15 (4844 AL) (W-2017-0038): Aanleg-
gen van een in- en uitrit.
Bekendmaking verkeersbesluit ten behoeve van het in-
stellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat zij een verkeersbesluit nemen voor het 
instellen van een Algemene gehandicaptenpar-
keerplaats op de Botzegge in Terheijden ter 
hoogte van nummer 3 door het plaatsen van 
het bord E6 uit bijlage van het RVV1990. Op 
dit verkeersbesluit is een bezwaarprocedure 
van kracht. 
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DORPSGERICHT  WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om het be-
vorderen van leefbaarheid, veiligheid en 
sociale betrokkenheid. Hiervoor werkt 

de coördinator dorpsgericht werken samen met bewoners, wo-
ningcorporaties, politie en straathoekwerker.  Wilt u ook bijdra-
gen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 140162 of 
llambrechts@drimmelen.nl.  U kunt haar ook volgen via twitter: 
@LilianDrimmelen.  
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 ont-
moeten 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 Bu-
rendag. 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

HUISHOUDBOEKJE GEMEENTE OP ORDE

Uit de voorjaarsnota 2019 die opgesteld is door het college van 
burgemeester en wethouders blijkt dat de gemeente Drimme-
len het huishoudboekje op orde heeft en structureel uit de rode 
cijfers blijft.
Door een aantal maatregelen te nemen en door ontvangen 
geld van het Rijk uit het gemeentefonds is het tekort van 1 

miljoen euro vrijwel opgelost. Met de voorjaarsnota geeft het 
college informatie over de financiële en beleidsmatige ontwik-
kelingen in het eerste kwartaal van 2019. Op deze manier legt 
het college verantwoording af aan de raad. De kadernota is 
de opmaat naar de jaarlijkse begroting. Die komt in het najaar. 
Volop aandacht voor de kernen
Zo worden dit jaar de activiteiten in de buitenhaven Lage Zwa-
luwe nog afgerond en wordt gestart met de fietsstraat aan de 
Parallelweg in  Wagenberg. Daarnaast is er subsidie aangevraagd 
om aan de slag te gaan met de Hamseweg. 

Feesten op een Landgoed

Verjaardagsfeest of geheel ver- 
zorgde bruiloft, een receptie 
of zakelijke borrel, je gelegen-
heid vier je op Landgoed 
Bergvliet!

Kom een keer langs en onder 
het genot van een kop koffie 
informeren wij je graag over 
alle mogelijkheden. Wij heb-
ben alles in huis om er een 
geslaagde dag van te maken!

landgoedbergvliet.nl

Salesdreef 2 I 4904 SW Oosterhout
076 - 579 5666 I contact@landgoedbergvliet.nl

Iets te vieren?
Beleef het op 

Landgoed Bergvliet
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In Terheijden worden de werkzaamheden in de Molenpol-
der rond de Huijgensstraat afgerond en gaan we verder met 
het realiseren van woningbouw op het E-veld en komt er een 
scenario voor de Schans. Verder starten de werkzaamheden 
rondom de herinrichting van de centrumroute in Terheijden.  
Begin deze zomer start de pilot zelfrijdend vervoer in Drimmelen 
en worden er rondom de haven extra parkeerplaatsen aangelegd.   
In Made gaan we verder met het centrumplan, de rioolvervan-
ging Boerenhoekstraat en Burgemeester van Campenhoutstraat. 
Tevens wordt er verder gewerkt aan de woningbouwplannen 
aan de Kastanjelaan. 
De bomenkaart Hooge Zwaluwe, waarop waardevolle bomen 
in de gemeente terug te vinden zijn, komt gereed.  Daarna wordt 
het project verder uitgerold in de andere kernen. Voor de omlei-
dingsroute Zoutendijk zullen de vervolgstappen gezet worden. 
Lopende projecten
Voor het project breedbandinternet buiten de kernen wordt 
er na de zomer geïnventariseerd wie een aansluiting wil zo-
dat een externe partij kan beginnen met de aanleg. We blijven 
volop werken aan de warmtevisie en de gezamenlijke aanpak 
rondom de energietransitie met de Regionale Energie Strategie 
(RES). Toegankelijkheid blijft een terugkerend thema binnen de 
gemeente Drimmelen. Ook zijn we volop bezig met de Omge-
vingswet en de omgevingsvisie. In het najaar werken we samen 
met belanghebbenden de toekomstvisie uit en komt er een am-
bitieplan dienstverlening.
In 2019 en 2020 herdenken en vieren we in de gemeente Drim-
melen dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd.
Zorg en ondersteuning
Als gemeente zijn we benieuwd naar de gevolgen van het lagere 
abonnementstarief (WMO) en de maatwerkvoorziening hulp bij 
huishuishouden. Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) krijgt een 
nieuw onderkomen en we kijken naar de onderwijshuisvesting 
in combinatie met de integrale kindcentra (IKC’s). De inclusieve 
samenleving vordert en we houden de vinger aan de pols met 
de schuldhulpverlening. De zwembaden binnen de gemeente 
worden volgens schema opgeknapt en Plexat en De Cour krij-
gen na de zomer nieuwe beheerders.
Kadernota: wensen voor de toekomst
In de kadernota staan de financiële en beleidsmatige uitgangs-

Wij feliciteren onze 
RdT-collega’s Tad en Mariëlle 

met het 25-jarig bestaan 
van ‘Toptiekske!
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punten voor de begroting 2020. De ge-
meente Drimmelen voorziet positieve 
begrotingssaldi voor de volgende jaren en 
is volop in beweging om samen met haar 
inwoners de vele ambities te realiseren. 
Op 4 juli vindt de raadsvergadering plaats 
waar de voorjaarsnota en de kadernota 
op de agenda staan.

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

Diensten door de week en in het 
weekend
Zaterdag 6 juli 19.00 uur: Eucharistie-
viering  met extra collecte voor onder-
steuning Bisdom Breda.  Voorgangers: Pas-
toor J. Paes en Past. werker G. Oostveen. 
Dames-, Heren- en Gummaruskoor.
Maandag 8 juli 10.30 uur: Woord- en 
Communieviering in  Verzorgingshuis An-
tonius Abt. Voorganger: Dhr. K. Karre-
mans.
Zaterdag 13 juli 19.00 uur: Eucharis-
tieviering.  Voorganger priester P. Schel-
lens - Cantor H.  Vergouwen.
Maandag 15 juli 10.30 uur: Woord- en 
Communieviering in  Verzorgingshuis An-
tonius Abt. Voorganger: Mevr. G. v.d. Kor-
put.
Zaterdag 20 juli 19.00 uur: Eucharis-
tieviering. Voorganger pastoor J. Paes en 
Mevr. A. Schoenmakers - Vakantiekoor.
Maandag 22 juli 10.30 uur: Woord- en 
Communieviering  in  Verzorgingshuis An-
tonius Abt. Voorganger: Dhr. K. Karre-
mans.
Zaterdag 27 juli 19.00 uur: Eucharis-
tieviering. Voorganger pastoor V. Schoen-
makers - Samenzang met organist.
Maandag 29 juli 10.30 uur: Woord- en 
Communieviering in  Verzorgingshuis An-
tonius Abt. Voorganger: Mevr. G. v.d. Kor-
put.
Zaterdag 3 aug. 19.00 uur: Woord- en 
Communieviering.  Voorganger Dhr.  A.
Braat -  Vakantiekoor.
Maandag 5 aug. 10.30 uur:  Woord- en 
Communieviering in  Verzorgingshuis An-
tonius Abt. Voorganger: Dhr. K. Karre-
mans.
Zaterdag 10 aug. 19.00 uur: Woord- 
en Communieviering.  Voorganger Mevr. F. 
van Mook - Cantor H. Vergouwen.
Maandag 12 aug. 10.30 uur: Woord- 
en Communieviering  Verzorgingshuis An-
tonius Abt. Voorganger: Mevr. G. v.d. Kor-
put.
Zaterdag 17 aug. 19.00 uur: GEEN 
VIERING IN ONZE KERK.

Openingst i jden 
parochiekantoor
Het parochiekantoor 
in de Markstraat nr. 
2  is alleen geopend 
op dinsdag- en vrij-
dagochtend van 
9.30 tot 12.00 uur, 
tel. 5931216. U kunt 
dan afspraken ma-
ken voor doopsel, 
huwelijk, jubileum, 
een gesprek, opgeven 
van gebedsintenties, 
afhalen doopbewij-
zen enz. In dringende 
situaties en bij overlijden kunt u con-
tact opnemen met telefoonnummer 06-
51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze pa-
rochie of zijn er wijzigingen in uw 
gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de 
privacy mogen de gemeentes niet meer 
doorgeven wie er komt wonen binnen 
onze parochie.
Bent u nieuw, of verhuist u binnen het 
dorp of gaat binnen uw gezin iemand zelf-
standig wonen laat het dan a.u.b. weten 
aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 
4844 CR Terheijden tel. 076 5931216. 
Bij voorbaat dank.

FEESTWEEKEND MADESE 
BOYS
Dat wil je niet missen

Madese Boys - NAC Breda
Op zaterdagmiddag 6 
juli staat in Made de tra-
ditionele oefenwedstijd 
van Madese Boys - NAC 
Breda weer op het pro-
gramma. De aanvang van de 
wedstrijd is 17.00 uur en na afloop is er 
gelegenheid om in de feesttent de wed-
strijd nog eens te analyseren of gewoon 
even gezellig “na te babbelen”. De kaarten 
voor deze wedstrijd zijn in de voorver-
koop te koop bij  AH Made, Jumbo Made, 
Coop Made en Sporttief. 

Hollandse avond (gratis entree)
Vooraf aan de klassieker Madese Boys - 
NAC Breda wordt op vrijdagavond 5 

juli een Hollandse avond georganiseerd 
in de feesttent op parkeerplaats De 
Schietberg. De entree voor deze avond is 
geheel gratis.  Vanaf 20.00 uur barst het 
feest los met Frank Verkooyen, Den-
nis van de Stelt, Joeri Plaizier en 
Kapalone. Natuurlijk ontbreken op deze 
avond Madese Boys-huisdj’s Luuk en Aa-
ron van LA Sound niet. De entree voor 
deze avond is geheel gratis en we starten 
om 20.00 uur met het eerste optreden. 
Kom op tijd want vol=vol!

ZOMERPODIUM 
Grote Kerk Breda 

Zondag 30 juni is het programma van het 
Zomerpodium in de Grote Kerk gestart.
Zondag 7 juli staat Saxofoonkwartet 
BRON onder leiding van Hannah Koob 
op het podium met ‘muziek van oude 
meesters en moderne componisten’. 
Een bijzonder optreden wordt zondag-
middag 4 augustus verzorgd door 
Jeugdorkest Nederland en violiste Noa 
Wildschut. Het symfonieorkest o.l.v. diri-
gent Jurjen Hempel bestaat uit 90 scho-
lieren. Tijdens hun zomer-tournee 2019 
staan in Breda het Derde Vioolconcert 
van Camille Saint-Saëns en de Vierde 
Symfonie van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski op 
het programma. 
Onder de titel ‘Kat & Kees op het Kerk-
hof’ worden zondag 11 augustus 
dichtkunst, muziek en dans voorgedragen 
door een gezelschap met vier dichters, 
een muzikant en een dansgroep. 
Zondag 19 augustus presenteert het 
Bredase duo Mirjam & Pieter eigen com-
posities van singer-songwriter Pieter Tak. 
Kijk voor meer informatie en de wisselen-
de aanvangstijden van de gratis concerten 
op www.grotekerkbreda.nl/agenda

FIETSPROGRAMMA  JULI 

De fietsgidsen van Gilde De Baronie 
stippelen routes uit rond Breda en in de 

KERKEN

VERDER  VAN DE  TOREN
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wijde omgeving. Onderweg delen ze hun 
kennis over historie, natuur, heemkunde en 
al wat nog meer te ontdekken valt. Soms 
wordt er onderweg een bezienswaardig-
heid bezocht. Altijd zijn er enkele stops bij 
een horecagelegenheid.
Lengte van de routes: dagtocht 50-60 km, 
middag- of avondtocht ± 35 km,  Tour de Baronie van 80-100 
km.
6 juli: Langs Dijken en Welen (nieuw dit seizoen), start 10.00 
uur Intratuin,  Terheijdenseweg 296, Breda. 
9 juli: middagtocht Bavel en Molenschot, start 13.00 uur Intra-
tuin.
11 juli: Tour de Baronie Kampina, start 9.00 uur Boshuis, Stouw-
dreef 1 Breda
16 juli: middagtocht Vogelrevalidatiecentrum, start 13.00 uur 
Boshuis.
19 juli: Regte Heideroute, start 10.00 uur Boshuis.
24 juli: 80-jarige oorlog (nieuw dit seizoen), start 10.00 uur 
Boshuis.
27 juli: Zoutroute, start 10.00 uur Intratuin.
30 juli: Smokkelroute, start 10.00 uur Boshuis.
Informatie: www.gildebaronie.nl/fietsgidsen

MUZIEKZOMER IN DE GROTE KERK 

In de Grote Kerk Breda staat deze zomer de muziek centraal. 
De Muziekzomer biedt een breed programma van totaal 15 
concerten verdeeld over vier concertseries. Concerten waar-
in orgel en beiaardmuziek, vintage instrumenten en een heel 
(jeugd) symfonieorkest samenkomen. Concerten ook voor een 
breed publiek van klassiek tot kleinkunst. Alle concerten zijn 
gratis toegankelijk. 
De serie Zomerpodium (zie pag. 
21) biedt een breed program-
ma met muziekensembles, sin-
ger-songwriters, poëzie en dans. 
Op het podium onder het orgel 
spelen muzikanten muziekstukken 
van zowel bekende componisten 
als nieuwe talenten. Gebruikmakend van het ‘Hillen Orgel’, dat 
uniek is in zijn soort, programmeert de Grote Kerk twee series 
met bijzondere orgelconcerten.  
In de serie Jong Talent bespelen orgelstudenten het vierkla-
viers-orgel van de Grote Kerk. Daarmee is Breda een belangrij-
ke broedplaats voor talentvolle muzikanten die zich aangetrok-
ken voelen tot het fysieke spel en de majestueuze klanken van 
het historische instrument. 
Aansluitend aan de zomerdiensten van de Protestantse Ge-
meente Breda kunt u ultiem genieten van de serie Bach op Zon-
dag. Op vijf zondagen wordt het orgeloeuvre van Bach belicht, 
steeds vanuit een ander perspectief. Voor deze interpretaties 
komen toporganisten uit binnen- en buitenland naar de Grote 
Kerk.
Tijdens augustus Beiaardmaand waaieren de klanken van het 
carillon uit over de stad. Beiaardiers uit alle windrichtingen be-
klimmen de toren om hun muziek te laten klinken. Klokkenlui-
ders van het Klokkenluidersgilde Breda luiden de concerten in.
Zoek ook deze zomer de koelte van de kerk op,  om te genieten 
van de grandeur van het gebouw, de akoestiek van de ruimte en 
van de muzikanten die in deze setting tot hun recht komen. De 
Grote Kerk heeft samen met Art Unorganized en Toren Breda 
een boeiend programma samengesteld. 
Voor data en tijden: www.grotekerkbreda.nl
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LHB  WIL GRAAG  WETEN……..
Wat is uw mening over de openingstijden van onze 
zwembaden?

Info avonden
Er zijn twee informatieavonden geweest bij beide zwembaden 
in onze gemeente. Dinsdag 25 juni was het bij de Randoet en 
maandag 1 juli over het Puzzelbad bij De Cour. Daar werden de 
plannen uitgelegd en gepresenteerd hoe het eruit komt te zien. 
Na het zwemseizoen 2019 gaat de renovatie meteen van start 
zodat er in 2020 twee mooie, gerenoveerde, duurzame zwem-
baden zijn die de komende 25 jaar open blijven. Daarbij zal er 
ook gekeken worden naar wie de exploitant gaat worden. 

Hier komt een Splash Centre!
Tijdens de avond op Made werden ook herinnering opgehaald. 
Niet alles was vroeger beter maar wat was het altijd fijn op 
het zwembad. Je zag er je vrienden, trapte een balletje, nam 
een plons, gleed van de glijbaan of maakte een sierlijke duik of 
spetterend bommetje van de duikplank. Het zwembad was altijd 
open. En nu hoeven we daar niet terug naar toe, maar op deze 
avond werd duidelijk dat o.a. de openingstijden meegenomen 
gaan worden in welke exploitant er gekozen gaat worden.
Lijst Harry Bakker is nieuwsgierig naar wat u nu wilt 
met openingstijden. 
Ik opperde tijdens de avond in Made om op zonnige weekend-
dagen langer open te blijven, bijvoorbeeld tot 20.00 uur. In deze 
tijd gaat niet iedereen standaard om 17.30 eten en is het fijn als 
er nog langer gebleven kan worden met een hapje, drankje en 
een duik in het water.
Wat vindt u?
Mail, bel, app of laat een reactie achter op onze Facebook pagina.
Groetjes, Femke Selders, Lijst Harry Bakker
Fselders@drimmelen.nl,  06 40146753

OP HET NIPPERTJE

Rondom de Toren wordt bezorgd op 
woensdag of donderdag.

Geen RdT in uw brievenbus? 
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of kwaliteit.zuidwest@axender.nl

of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer vermelden.

-------------------------
Dit is de laatste RdT voor de zomervakantie!

Op pagina 2 vindt u informatie over het inleveren 
voor en de verschijningsdatum van RdT 1018.



Foto’s van Angelique Klomp (Zomeravond BS De Elsenhof) en Gerard van Vugt (Zuiderwaterlinie, Kleine Schans Terheijden)


