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SPORT
1e HARAGEI SPORT & FUN FESTIVAL
EEN DAVEREND SUCCES
Zaterdag 17 en zondag 18 augustus vond
het eerste Haragei Sport & Fun Festival
plaats. Een korte samenvatting: Het was
in een woord GEWELDIG!
Een aantal enthousiaste ouders had het
idee een nieuwe activiteit te organiseren
voor de wat oudere judo-jeugd. Het bleef
niet alleen bij ideeën maar het werden
concrete plannen en uiteindelijk een uitmuntende uitvoering.
Zaterdag 17 augustus om 10.00 uur ging het Festival van start.
Er was vooraf een groepsindeling gemaakt en alle kids en begeleiding werden op de fiets verwacht. De volgende teams streden
om de winst: Top Hawaï, Verband, De Eigenwijze Smurfen, De
Rode Duivels. Ieder team maakte een mooie poster, welke in de
festivaltent werd opgehangen.

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
Alle kids werden voorzien van fluoriserende hesjes (safety first),
				
ma. - vr. 8.15 - 10 u
waarna de festival-fietstocht met onderweg allerlei spellen en
Surplus Welzijn Terheijden		
Raadhuisstraat 2c
activiteiten begon. Onderweg waren er uiteraard diverse pun				www.surpluswelzijn.nl
ten te verdienen.
Maatschappelijk werk		
076 - 502 7788
Na terugkomst op het festivalterrein aan de Witteweg te Den
spreekuur		
di. 9 - 10 u
Hout werd het tentenkamp opgezet. Er was een heuse legertent
Sociaal Raadslieden Werk		
076 - 502 7788
met veldbedden geregeld en ook nog wat losse tentjes.
spreekuur		
di. & do. 9.30 - 11 u
‘s Avonds waren alle ouders uitgenodigd om te genieten van de
contact			sociaalraadslieden@		
exclusieve BBQ en frietjes, gevolgd door een spelquiz waarin
				surpluswelzijn.nl
wederom felbegeerde punten te verdienen waren. De ouders
Schuldhulpverlening		
076 - 502 7788
waren net zo fel als de kids en wat is er gelachen (met dikke
Juridisch spreekuur Terheijden
1e en 3e ma. 17 - 18 u
hoofdletters). Team De Eigenwijze Smurfen ging er met een
				Raadhuisstraat 2c
nipte voorsprong met de hoofdprijs vandoor.
SWO				
0162 - 451 894
Om 23.00 uur gingen de ouders weer naar huis en gingen de
POLITIE
kids nog even verder met feesten en daarna nog rondom het
Algemeen nummer		
112
kampvuur tot in de laatste uurtjes.
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: 11/09
Wagenberg
groen: elke vrijdag, grijs: 13/09
Ophalen oud papier		
14/09
Ophalen plastic
Terheijden 04/09 Wagenberg 06/09
OVERIGE
De volgende ochtend, na een enkel uurtje slaap, werden er in de
Bibliotheek Terheijden		
di.- wo.15 - 17 u, vr.15-19.30 u
Woonvizier			
0162 - 679 800
grote pan boven het kampvuur de eerste eieren alweer gebak-
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ken. Nadat de tafels waren gedekt stond er een super-de-luxe
ontbijt klaar. De buikjes werden weer rond gegeten. De spullen
werden bij elkaar gezocht en moe en voldaan gingen de kids
weer naar huis. De opruimploeg zette daarna de BBQ nog even
aan om de laatste restjes op te maken en daarmee was het 1e
Haragei Sport & Fun Festival ten einde.
Onze dank gaat uit naar de volgende sponsoren: Bakkerij Van
der Steen uit Made, die het ontbijt heeft verzorgd; Coop Oosterhout, Markkant 10, forse bijdrage in de boodschappen; ‘t
Houts frituurtje voor de lekkere frietjes; Maros Made, een forse bijdrage in het verzorgen van de BBQ; Pheninckx Groenten
en Fruit voor de vele vitamines tijdens het festival; De Gouden
Leeuw Terheijden voor het verzorgen van de frisdrank; De
Eerste Drimmelense Tractor Oldtimer Vereniging voor het beschikbaar stellen van diverse spellen en veldactiviteiten.
Kijk op www.facebook.com/teamharagei voor de diverse foto’s
en filmpjes van dit supergave Festival.
Als het aan de enthousiaste reacties van zowel de judo-jeugd,
vrijwilligers en ouders ligt, is een tweede editie inmiddels alweer
in de maak...….
Tot ziens, tot Haragei www.teamharagei.nl

NIEUWE LESSEN BIJ FUSE
Bij een nieuw seizoen horen nieuwe lessen; daarom vanaf NU vast op het rooster: Pilates,Yin Yoga & Zumba Gold.
Wat is Pilates?
Pilates is een heerlijke les waarbij we
op een fijne en rustige manier met ons
lichaam aan het werk gaan. Door de perfecte combinatie van kracht en souplesse
maak je je lichaam krachtiger, strakker, fitter en meer ontspannen. Je leert om de juiste spieren aan te spannen zonder daarbij
pijn of last in andere spieren te voelen. Dus tijdens het sporten
geen last meer van je nek of rug want dat is helemaal niet nodig!
Zodra je alle spiergroepen hard aan het werk hebt gezet kun je
heerlijk ontspannen tijdens de meditatie. Even helemaal niets en
genieten van de rust en de souplesse in je lichaam.
Wat is Yin Yoga?
Yin Yoga is de meest rustige yogavorm. Het is vooral gericht op
het versterken en het versoepelen van pezen, bindweefsel en gewrichten; ze rekken dieperliggende spieren en maken het bekkengebied los. Het verbetert de mobiliteit van het lichaam (leniger)
en zorgt dat de gewrichten beter in conditie komen (krachtiger).
Waar je bij de meeste sporten je spieren aan- en ontspant gaat
het er bij Yin Yoga om dat je zoveel mogelijk spierspanning loslaat. Yin Yoga werkt niet alleen ontspannend voor de spieren,

3

4

jaargang 42 nummer 1019

maar ook mentaal. Zo kun je beter omgaan met stress, voel je
jezelf meer ontspannen en geeft Yin Yoga een fijn gevoel!
Wat is Zumba GOLD?
Zumba Gold heeft als basis de Zumba-formule. Alle Zumba-elementen blijven hetzelfde: de opzwepende latin music, zoals salsa,
merengue en reggaeton, alleen zijn de bewegingen aangepast en
gemakkelijker te volgen.
Zumba Gold is perfect voor actieve ouderen die zin hebben om
lekker te bewegen in een ongedwongen, gezellige sfeer. Iedere
les is een feestje dat je goed doet!

Alle lessen worden gegeven op onze locatie aan de Bredaseweg 49 in Terheijden.Wil je aanmelden voor een gratis proefles?
Stuur dan een e-mail naar info@dansschoolfuse.nl of neem telefonisch contact met ons op via 06 82205604.

TOT ONS PLEZIER
Zo, de vakantie is weer achter de rug. Het gewone leven gaat
ook voor sportvereniging TOP weer beginnen.
Nadat we een gezellig middagje hebben gehad, ditmaal in ‘Ons
Jaren 50 Dorp’ aan de Spoorstraat 32 in Hooge Zwaluwe, zijn
we vanaf 21 augustus 2019 weer bezig met de bewegingsles
ter stimulering van ons hart en onze longen. Dit doen we op
de woensdagochtenden in sporthal Driedorp te Wagenberg.
Elke woensdagochtend vanaf 09.30 uur tot 10.30 uur zijn we
in beweging, onder leiding van twee gecertificeerde leidsters.
Het is namelijk van groot belang om na de revalidatie te blijven
bewegen. We beginnen met een warming-up voor de spieren en
daarna worden er op speelse wijze diverse oefeningen gedaan.
De laatste 20 minuten wordt gebruikt om te badmintonnen of
een potje volleybal te spelen. Dit alles wordt dan afgesloten met
een gezamenlijke cooling-down voor de spieren.
Vanaf 10.30 uur hebben we in het restaurant Driedorp onder
het genot van een kopje koffie onderlinge sociale contacten.
Gewoon een praatje pot onder elkaar.

Onze vereniging is aangesloten bij Harteraad, de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening.
De contributie bedraagt € 10,- per maand. Daarvoor krijgt u in
de zomer een uitstapje voor leden en partners en rondom de
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Kerstdagen een gezellige middag met een
broodmaaltijd en een verloting. Ook dit is
voor leden en hun partners.
Heeft u interesse om ook bij ons te komen bewegen, neem dan contact op met
één van de volgende bestuursleden: Cas
Looman 076 5932660, Koen Geluk 0168
482674, Maarten de Jong 076 5932457,
Kees Schets 076 5932514 of Frans Mureau 06 12997650.
Uiteraard bent u ook van harte welkom
om op de woensdagochtend om 09.30
uur binnen te lopen bij sporthal Driedorp aan de Kerkstraat in Wagenberg om
te kijken of het iets voor u is.

BILJARTVERENIGING
KEU’S GENOEG

Onze vereniging organiseert ieder jaar
een clubkampioenschap, dus ook weer
in 2018, in ons clubhuis café De Ruif te
Wagenberg.
Bij onze clubkampioenschappen wordt
er gebiljart in 3 disciplines, te weten libre, bandstoten en driebanden. Er wordt
geteld volgens de Belgische telling zodat
ieder lid clubkampioen kan worden.
De winnaars van de 3 disciplines gaan
door naar de halve finale, aangevuld met
de beste 2e welke de meeste wedstrijdpunten behaald heeft.
We zijn begonnen met de spelsoort driebanden. Hier was Johan den Ridder de
winnaar met een gemiddelde van 0,342
en 57,14 wedstrijdpunten van de te behalen 60 wedstrijdpunten. Hij plaatste zich
dus als eerste voor de halve finale poule.
Bij het bandstoten werd de winnaar Ad
den Hollander met een gemiddelde van
3,008 en 58,06 wedstrijdpunten. Hij
plaatste zich als tweede voor de halve finale poule.
Bij het libre werd Jan de Craen de winnaar met een gemiddelde van 1,175 en
56,75 wedstrijdpunten en hij plaatste zich
dus als derde voor de halve finale poule.

Hieronder volgen de overige uitslagen
van de voorrondes:
Driebanden
1e Johan den Ridder, gemiddelde 0,342 en
57,14 wedstrijdpunten
2e Ad den Hollander, gem. 0,611 en 50,74 w.p.
3e Toon Oprins, gem. 0,198 en 48,00 w.p.
4e Jan Boeren, gem. 0,633 en 47,50 w.p.
5e Christ Joosen, gem. 0,440 en 46,37 w.p.
6e Jan de Craen, gem. 0,255 en 33,33 w.p.
7e John Prins, gem. 0,129 en 32 w.p.
Bandstoten
1e Ad den Hollander, gem. 2,008 en 58,06 w.p.
2e Johan den Ridder, gem. 0,827 en 55 w.p.
3e Toon Oprins, gem. 0,769 en 54,709 w.p.
4e Jan de Craen, gem. 0,741 en 53,61 w.p.
5e John Prins, gem. 0,347 en 51,00 w.p.
6e Christ Joosen, gem. 0,643 en 49,55 w.p.

7e Jan Boeren, gem. 1,464 en 43,61 w.p.
Libre
1e Jan de Craen, gem. 1,175 en 56,75 w.p.
2e Ad den Hollander, gem. 2,890 en 53,96 w.p.
3e Johan den Ridder, gem. 1,373 en 53,84 w.p.
4e Jan Boeren, gem. 1,175 en 51,37 w.p.
5e John Prins, gem. 0,588 en 51,34 w.p.
6e Christ Joosen, gem. 1,197 en 50,96 w.p.
7e Toon Oprins, gem. 1,213 en 49,66 w.p.
Hieruit bleek dat over de gehele linie
Toon Oprins de beste tweede speler geworden was met 152,36 wedstrijdpunten,
een score van 86,64%, en dus de vierde
speler die overging naar de halve finale
poule wedstrijden.
De verdere uitslagen van de voorrondes zijn:
5e Christ Joosen, 146,88 w.p., een score
van 81,60 %
6e Jan Boeren, 142,48 w.p., een score van
79,16 %
7e John Prins, 134,34 w.p., een score van
74,63 %
De uitslag van de halve finale poule is
als volgt:
Driebanden
1e Jan de Craen, gem. 0,487 en 30 w.p. van de 30
2e Johan den Ridder, gem. 0,226 en 27,14 w.p.
3e Ad den Hollander, gem. 0,545 en 23,08 w.p.

4e Toon Oprins, gem. 0,156 en 19,33 w.p.
Bandstoten
1e Jan de Craen, gem. 0,814 en 30 w.p. van de 30
2e Toon Oprins, gem. 0,938 en 26,47 w.p.
3e Johan den Ridder, gem. 0,941 en 24,00 w.p.
4e Ad den Hollander, gem. 1,642 en 23,91 w.p.
Libre
1e Ad den Hollander, gem. 3,138 en 30
w.p. van de 30
2e Jan de Craen, gem. 1,016 en 26,00 w.p.
3e Johan den Ridder, gem. 1,796 en 24,87 w.p.
4e Toon Oprins, gem. 1,033 en 21,39 w.p.
Hieruit kwam dus de volgende uitslag van
de halve finalepoule:
1e Jan de Craen met 86,00 w.p, score van
95,56 %
2e Ad den Hollander met 76,99 w.p., score van 85,44 %
3e Johan den Ridder met 76,01 w.p., score
van 84,46 %
4e Toon Oprins met 67,19 w.p., score van
74,66%
Dus Jan de Craen en Ad den Hollander
speelden de finale van ons clubkampioenschap 2018.
Ad dacht bij het driebanden “de eerste
klap is een daalder waard” en maakte zijn
partij van 13 punten in 22 beurten uit,
waarbij hij Jan achterliet met 3 van de 6 te
behalen caramboles. Maar hier kwam het
gezegde ‘gelijkmakende beurt’ volledig en
voor de volle 100 procent tot zijn recht,
want Jan scoorde in zijn nabeurt de hem
nog ontbrekende 3 caramboles, zodat
deze wedstrijd in remise eindigde en beide spelers 10 wedstrijdpunten scoorden.

Dank je wel John en Erica van de Ruif

Ad herstelde zich bij het bandstoten
goed van deze tegenvaller, maar moest
zijn meerdere toch erkennen in Jan die
de partij wist te winnen met een gemiddelde van 0,864 en zijn partij uitmaakte
in 22 beurten, Ad achterlatend met een
gemiddelde van 1,818 met 40 van de 45
te behalen caramboles, zodat de uitslag
hiervan was Jan 10 wedstrijdpunten, Ad
8,70 wedstrijdpunten.
De spelsoort libre moest de beslissing
brengen maar Jan bevond zich in zo’n
flow dat hij deze partij met overmacht
won met een gemiddelde van 1,923 en Ad
achterliet met 28 caramboles van de te
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behalen 68 caramboles en Jan zodoende
deze partij won met 10 wedstrijdpunten
en Ad met 4,12 wedstrijdpunten.
De terechte clubkampioen 2018 is
dus geworden JAN DE CRAEN.

De beker wordt door de clubkampioen van 2017
Jan Boeren, nadat hij zijn naam heeft bijgeschreven op
de beker, overhandigd aan de nieuwe clubkampioen
van 2018, Jan de Craen

Al met al kunnen wij terugkijken op een
geslaagd clubkampioenschap en wij hopen vurig dat wij in 2019 weer met al
onze leden hieraan kunnen meedoen.
De wedstrijdleider, Johan den Ridder

EN TOEN GEBEURDE...
NAAR 75 JAAR BEVRIJDING
(2)

Op 6 juni 1944 kwam, zoals wij weten,
het einde van de Tweede Wereldoorlog
eindelijk in zicht. Deze datum staat be-

kend als D(ecision)-DAY en is uitgebreid
te zien in de film ‘De Langste Dag’. Na
een lange voorbereiding kwam vanuit Engeland een grote invasie op gang om de
Duitse bezetting in Europa aan te pakken.
In het zuiden van Engeland hadden de geallieerde troepen zich gereed gemaakt, in
totaal 2,5 miljoen soldaten uit twaalf verschillende landen (Wikipedia).
Het overzetten van dat grote geallieerde
leger duurde enkele maanden. Daarbij
waren ook Poolse troepen, onder leiding
van generaal Maczek, die in augustus het
Kanaal zijn overgegaan.
Als landingsplaats was de Normandische kust gekozen, waar de Duitse verdediging het zwakste was. In de nanacht
en de vroege morgen landden er grote
aantallen parachutisten en kwamen de
landingsvaartuigen de stranden op. Toch
ondervonden de geallieerden veel tegenstand.
Dezelfde dag kwamen al uitvoerige berichten vanuit Berlijn in de Nederlandse
kranten. ‘Het Dagblad van Noordbrabant’,
de voorloper van BN DeStem, publiceerde deze berichten een dag later. Door de
geallieerde luchtmacht werden krantjes
verspreid, zoals ‘De Vliegende Hollander’
en ‘Ons Volk, Den Vaderlant ghetrouwe’.
Hierin werd wel een beter beeld gegeven
van de toestand.
In “Ons Volk” van juli 1944 was dit te lezen:
“De invasie is begonnen. In Normandië is door de legers van generaal Eisenhower een eerste bruggehoofd gevormd

in het Westen van Europa. Op grootsche
wijze hebben onze bondgenooten met
deze onderneming een begin gemaakt,

de zee was bedekt met schepen, de lucht
verduisterd door vliegtuigen. Ook te land
wordt thans hevig gestreden door parachutisten en landingstroepen. De eerste
vorderingen zijn gemaakt, verdere landingen zullen volgen. Deze berichten zijn
overal met geestdrift ontvangen. Iedereen
voelt dat de bevrijding nadert, iedereen
volgt met gespannen aandacht de krijgsverrichtingen in afwachting van wat komen gaat.”
Op de bevrijdingsroute door noordwest
Frankrijk en België ondervonden de geal-

lieerden veel tegenstand. Met daarbij een
groot verlies aan gewonden en gesneuvelden. Het zou nog tot eind oktober duren
eer Breda kon worden bevrijd en een
week later onze dorpen.
Johan van der Made

VAN ALLES WAT
TERHEIJDEN ALS STERK
TOERISTISCH MERK:
Subsidie voor Toeristisch Traaie
toegekend.

Bijna een jaar nadat de ‘Traaie on Tour
Bus’ een rondje maakte langs de deelnemers van het eerste uur heeft de gemeente Drimmelen een subsidie toegekend
aan ‘Toeristisch Traaie’. Met deze subsidie
kan Toeristisch Traaie als stichting opgericht worden en bedrijven, stichtingen,
verenigingen, organisaties, instellingen en
personen uit Terheijden die op het gebied
van toerisme en reactie werkzaam zijn,
verenigen in één sterk toeristisch merk!
Dankzij de subsidie van de gemeente
Drimmelen kan Toeristisch Traaie aan de
slag met de volgende stappen om Terheijden professioneel toeristisch op de
kaart te zetten. Zo worden er een gids
en een website samengesteld, waar (potentiële) recreanten en dagjesmensen
kunnen lezen en zien wat het mooie dorp
Terheijden toeristen te bieden heeft. En
dat is best veel! Wat te denken van vier
Rijksmonumenten, waar je op bepaalde tijden een rondleiding kunt krijgen,
twee prachtige campings, een zwembad,
een brouwerij, een imkerij, een ijsmakerij,
maar ook gezellige cafés en restaurants.
Al deze deelnemers worden opgenomen
in de gids en krijgen een plaatsje op de
website.
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Wijnmakersdiner

Op donderdag 5 september is het zover:
editie 13 van het wijnmakersdiner! Dit keer
verwelkomen wij een wijnmaker van buiten
Europa, namelijk Matias Ciciani Soler.

Bodega Escorihuela Gascón is het oudste
wijnhuis van de Mendoza in Argentinië en
verenigt het moderne wijnmaken met de
oude tradities van het bedrijf. Bent u erbij?

Bodegas Escorihuela
Mendoza, Argentinië
Aanvang: 18.30 uur
€ 69,50 p.p. (all in)

Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
076 - 593 1297 www.restaurantripasso.nl
Op maandag 9 september 2019 komen alle deelnemers om
19.00 uur bij elkaar in ‘De Abt’ in de grote kerk van Terheijden
(ingang Parochiekantoor Markstraat) om te horen welke stappen al gezet zijn om te komen tot de oprichting van de stichting
en om de laatste ontwikkelingen te horen over het ontwerp
van een eigen logo, gids en website. Daarnaast zoekt Toeristisch
Traaie tijdens de avond naar deelnemers die actief willen meehelpen aan de ontwikkeling van de toekomstplannen. Dat kan als
bestuurslid, maar bijvoorbeeld ook als lid van een
bepaalde werkgroep.
Er zijn al veel aanmeldingen
voor 9 september 2019
binnengekomen. Mochten
er onverhoopt mensen
vergeten zijn waarvan hun
bedrijf of (vrijwilligers)
organisatie een bijdrage
kan leveren aan Toeristisch Traaie, dan zijn deze
van harte welkom om zich
vóór 1 september aan te
melden via petrakimmel@
planet.nl.
Kathleen van Gorp, Marlies Joosen, Susan Nash

INSPIRATIEDAGEN
Achter een witte boerderij aan de Hofstad in Wagenberg ligt
een klein paradijs verborgen: een tuin met een vijvertje, bloeiende bloemen en verse groenten. Her en der staan bankjes, er

lopen kippen, een rustige hond en een kat rond. In die tuin staat
ook ‘Bij de Vlaamse Schuur’. Een klein huis met twee sfeervol ingerichte ruimtes waar mensen even tot zichzelf kunnen komen.
Marloes Meijer (www.marloesmeijer.com) begeleidt daar mensen die levensvragen hebben en in de nabije toekomst wordt het
gebouw ook als Bed and Breakfast gebruikt.
Deze zomer en dit najaar echter, zijn huis en tuin in gebruik
voor ‘Inspiratiedagen’.
In september vindt Inspiratiedag ‘Nazomergeluk’ plaats. Op
deze dag onderzoeken en ervaren deelnemers wat ‘geluk’ voor
hen betekent. Er is nog ruimte voor enkele deelnemers.
Gastvrouwen Wendy en Marloes ontvangen bezoekers met koffie/thee en zelfgemaakt gebak. Een goede voorbereiding op een
dag vol creativiteit en geluk. Want wat is geluk eigenlijk? Hoe
smaakt het, hoe ziet het eruit, hoe ruikt het, wat zeggen mensen
als Jezus en psychiater Dirk de Wachter over geluk? En wat vind
je er zelf van? Dat is natuurlijk voor iedereen anders. Daarom
is er grote keuze aan workshops. Denk aan: ‘kunst van geluk’,
‘geursporen van geluk’, ‘Emmauswandeling’, ‘Domweg gelukkig in
de Dapperstraat’ en ‘Geluk in alle tijden (van Jezus tot Dirk de
Wachter)’.
Na de ontvangst vinden twee workshops, een uitgebreide lunch,
een pauze (al dan niet met wandeling) en een geluksproeverij
plaats. De contacten tussen de deelnemers ontstaan spontaan
en de gastvrijheid van de gastvrouwen maakt dat iedereen zich
op zijn of haar gemak kan voelen. De omgeving maakt dat je er
echt even uit bent. Een eerdere deelnemer evalueerde de dag
dan ook als ‘een vakantie in 1 dag’.
Welkom op 14 september, 11.00 - 17.00 uur, bij de Vlaamse Schuur, Hofstad 11, 4845 EL Wagenberg. Voor aanmelding en
meer informatie, zoals over de kosten zie www.marloesmeijer.
com/inspiratiedag.
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OMROEP DRIMMELEN
“Altijd in de buurt”

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.
Summer Sports Week 2019

De vakantie werd in onze gemeente spetterend afgesloten. Een
enorme groep kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 van de basisschool
nam ook dit jaar namelijk weer deel aan de Summer Sports
Week. Er was door de organisatie en vele vrijwilligers echt alles
aan gedaan om de kinderen uit de gemeente Drimmelen een
onvergetelijke week te bezorgen. Een week boordevol sport,
spel en plezier. Dit jaar was er zelfs een slaapfeestje, nadat ze
met z’n allen een dagje uit waren geweest. Nog eens nagenieten? Dan kijken, want het plezier spettert in ons verslag van het
scherm.

Dorpsgericht Werken
Iedere 2e helft van de maand kunt u kijken naar onze rubriek
Dorpsgericht werken. Dorpsgericht werken gaat om het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid.
Coördinator Lilian Lambrechts zal u in deze rubriek voorzien
van informatie over actuele zaken die hiermee samen hangen.
Dit keer heeft zij een gesprek met Ellen de Wijs over het Digi-Taalhuis.
Bruisende Buitenmarkt Made
De Bruisende Buitenmarkt is steeds op de eerste zondag in juli
om daar de zomer mee in te luiden. Ook dit jaar werden allerlei
aanbiedingen van winkeliers gecombineerd met vele muzikale
en artistieke attracties in de straten en de pleinen. Er stonden
een 100-tal kramen opgesteld over het circuit en verschillende
sfeermakers zoals een kinderkermis, straattheater en heel veel
bandjes. Ook Omroep Drimmelen is elk jaar te gast. Dit jaar
met live radio. Er werd druk gebruik gemaakt van de gelegenheid om plaatjes aan te vragen en live op de radio de groeten
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te doen.
AutoMaatje
Naar de kapper, even een boodschap doen,
naar de fysiotherapeut of het ziekenhuis?
Wanneer je niet meer zelf voor je eigen vervoer kunt zorgen, kan het dagelijkse leven
behoorlijk lastig worden. Dankzij het ANWB
AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten, tegen een kleine onkostenvergoeding. Zo kunnen zij
weer deelnemen aan de maatschappij. Wij spraken onder meer
met Jannah van der Wal van SWO Made. Zij vertelt u er alles
over.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een enthousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, 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,
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets
voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij
leren het u graag. Onze contactgegevens vindt u op de website
www.omroepdrimmelen.nl.
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 digitaal of
analoog op kanaal 45/663.25 MHz. Uitzending gemist of kunt u
ons thuis niet ontvangen? Bezoek ons YouTube kanaal. De radiozender is 24 uur per dag te beluisteren via de kabel op 92.9
FM, het digitale Ziggo radiokanaal 917, in de ether op 106.9 FM
en natuurlijk ook online via de livestream. Volg ons ook op de
website www.omroepdrimmelen.nl en op Facebook.

VAN HET WMO-PLATFORM DRIMMELEN
Nieuws uit het overleg

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het college van
burgemeester en wethouders
over het beleid rond de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
Tijdens de vergadering van augustus kwamen de volgende onderwerpen ter sprake:
Iedereen doet mee
Met de ondertekening van het verdrag van de Verenigde Naties
over Handicap moeten de gemeenten zich extra inspannen: iedereen moet mee kunnen doen, ondanks beperkingen.
Een aantal voortrekkende gemeenten heeft samen een zgn.
manifest opgesteld: Iedereen doet mee! Ook de gemeente
Drimmelen gaat dat ondertekenen. In dat manifest staat o.a.:
- de uitspraak ‘Niets over ons, zonder ons’ wordt heel serieus
genomen. Dus alles wat we zeggen, bedenken en doen, doen we
samen met de mensen met een beperking.
- Iedereen is gelijkwaardig. Dat betekent niet dat iedereen gelijk
is. Wij waarderen de verschillen tussen mensen.
- Mensen hebben keuzes. Als we zeggen ‘Iedereen doet mee’ betekent dit, dat iedereen mee doet voor zover hij dat kan en wil.
Juist omdat we rekening houden met de verschillen tussen mensen. Een actieplan om op deze inclusieve manier ook in Drimmelen te werken is in de maak, maar loopt helaas vertraging op.
Tevredenheidsonderzoek
Gemeenten zijn verplicht om ieder jaar te meten wat de ervaringen van mensen zijn met maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Het doel van het onderzoek is om, indien nodig, verbeteringen in de hulpverlening aan te brengen. Over het algemeen
is men tevreden in Drimmelen. Er zijn nog aandachtspunten die
nader onderzoek noodzakelijk maken, meent het Platform. Over
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de mogelijkheid om bij gesprekken met
de gemeente gebruik te maken van zgn.
cliëntondersteuning is (net als in veel andere gemeenten) nog te weinig bekend.
Een tegen eenzaamheid
De gemeente wil graag mensen die eenzaam zijn helpen, maar… de vraag is
steeds: Hoe bereiken we die mensen en
om wie gaat het? Er gebeurt al heel veel,
maar het is moeilijk om een eenduidig beleid te maken. In oktober volgt er een bijeenkomst om te bezien wat er nog meer
of beter kan gebeuren.
Resultaatgericht werken
Minister de Jonge wil zgn. resultaatgericht
werken gaan toestaan in de Wmo-besluiten. Daarmee bedoelt hij dat de professional en de cliënt samen bepalen welk
resultaat op enig moment bereikt moet
zijn. Het resultaat is dan het belangrijkste.
Cliënten kunnen dan bv. bezwaar indienen als het tevoren afgesproken resultaat
niet wordt bereikt. Door het stellen van
concrete doelen is voor iedereen, de professional en de cliënt, duidelijk wat er van
elkaar verwacht kan worden.
Vragen of opmerkingen over deze
informatie? Reageren kan naar het
WMO-Platform Drimmelen. Per brief p/a
Middelmeede 5, 4921 BZ Made of per
e-mail: info@wmoplatformdrimmelen.nl.
Website: www.wmoplatformdrimmelen.nl

UITGAAN
GASTENVERBLIJF
MUNNICKENHEIDE VIERT
VIJFJARIG BESTAAN

Op zaterdag 7 september bestaat ons
gastenverblijf Munnickenheide vijf jaar en

dit willen we vieren. En wel met sportieve, culturele, culinaire en historische activiteiten. Dus er is voor ieder wat wils.
Iedereen is die dag dan ook van harte
welkom op ons gastenverblijf. We maken
er een gezellig feestje van!
In samenwerking met Heemkundekring
De Vlasselt is er, onder leiding van een
gids, een wandeling door de linies en
schansen rond Terheijden. De wandelaars,
die ook de eendenkooi aandoen, vertrekken om 10.30 uur bij ons gastenverblijf
aan het Munnikenhof 20 in Terheijden.

Op de historische plaatsen zijn gidsen die
mooie verhalen vertellen over de plek
waar ze staan. De wandeling is ongeveer
18 kilometer, deelname is gratis en het
is niet nodig om je van tevoren aan te
melden. Je kunt je dus tot op het laatste
moment voor deze sportieve wandeling
aansluiten.
Huifkar
Ben je wat minder sportief? Geen probleem! Voor degenen die niet zover kunnen lopen, zetten we een huifkar in. Deze
huifkar vertrekt om 11.00 uur vanaf ons
gastenverblijf en rijdt een deel van de
wandeling. Omdat hiervoor een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar is, vragen we
je hiervoor wel je van tevoren aan te melden. Dit kan tot woensdag 4 september
via het contactformulier op onze website
www.munnickenheide.nl of door een mail
te sturen naar info@munnickenheide.nl.
Eten voor onderweg mee?
Voor zowel de wandelaars als huifkartochtdeelnemers verzorgen we, tegen betaling van € 5,-, een gevulde knapzak. Als
je hier gebruik van wilt maken, weten we
dit ook graag voor woensdag 4 september. Ook dit kan via het contactformulier
op onze website www.munnickenheide.nl
of door een mail te sturen naar info@
munnickenheide.nl.
Expositie
Terwijl de wandelaars op stap zijn, vinden
er ’s middags op ons gastenverblijf nog
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meer activiteiten plaats. Zo houdt ‘onze’
schilderclub een expositie van eigen werken. De afgelopen jaren werden er op de
dinsdagavonden veel werken geschilderd.
Onder leiding van Ad Machielse werden
er heel wat verschillende schilderstijlen
ontwikkeld. Zaterdagmiddag kun je die
bekijken.
Rondleiding
Ben je nieuwsgierig naar wat Gastenverblijf Munnickenheide allemaal te bieden
heeft? Sluit dan om 15.30 uur aan bij de
rondleiding die Gerjo geeft. Zij laat je
onze podjes, kampeerterrein, prieel, luxeen comfortkamers, vergaderruimte, studio’s en alle gemeenschappelijke ruimten
zien. Daarbij geeft ze uiteraard toelichting
op de ruimten en beantwoordt ze graag
je vragen.

Afsluiting: borrel, muziek en hapje
We willen van ons vijfjarig bestaan een
echt feestje maken. Daarom ontvangen
we de wandelaars en andere bezoekers,
want iedereen is die middag welkom,
vanaf 15.30 uur met livemuziek. Of liever
gezegd: verwelkomen de Mayrischen Musikanten alle bezoekers met vrolijke klanken. Tijdens een gezellig samenzijn kun je
op ons terras bovendien kennis maken
met het nieuwe Linie Bokbier en tegen
betaling genieten van een bierproeverij.
Om het feest helemaal compleet te maken, serveren we bovendien zelfgemaakte
pizza uit onze eigen houtgestookte oven
en kun je iets van onze barbecue eten.
Zo hopen we er een gezellige boel van
te maken.
Gerry en Gerjo Leijten, Gastenverblijf
Munnickenheide, www.munnickenheide.nl
Programma 7 september:
10.30 uur: start wandeling 18 km.
11.00 uur: start huifkartocht
Vanaf 14.00 uur: expositie schilderclub
15.30 uur: rondleiding gastenverblijf
Vanaf 15.30 uur: livemuziek, bierproeverij
Vanaf 16.30 uur: proeverij van pizza en
barbecue
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KORENUITWISSELING STEENBERGEN
EN WAGENBERG
Op zondag 8 september a.s. gaan Dameskoor Terheijden,
Gummaruskoor Wagenberg en Herenkoor Sint Antonius Abt
Terheijden, ook wel de Driekoren genoemd, zingen in de H.
Gummaruskerk van Steenbergen. Deze drie koren verzorgen
vaak gezamenlijk de zang in diverse vieringen in de kerk van
Terheijden en Wagenberg, maar zingen ook wel apart in bepaalde vieringen.

50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden 06-51996129
info@harmonieterheijden.nl

In totaal hebben de Driekoren 45 leden. De Driekoren staan
onder leiding van Heino Vergouwen en worden aan het orgel
begeleid door Jos Horbach of John van Opdorp. De viering in
Steenbergen begint om 9.30 uur.
Wie met ons mee wil, u bent van harte welkom!
Tijdens de viering in Steenbergen zal een icoon van de H. Gummarus staan opgesteld en deze icoon neemt het Steenbergs
koor ook mee naar Wagenberg want op zondag 15 september a.s. komt het Gummaruskoor uit Steenbergen naar onze H.

ZOMERBEESTJES
Rondom de Toren 2019
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1. Gerard van Vugt
2. Ad Mekes
3. Miranda Masseurs
4. Lianne Rasenberg
5. Anita Dudok
6. Gerard van Vugt
7. Anita Dudok
8. Gerard van Vugt
9. Miranda Masseurs
10. Lianne Brandt-Bolder
11. Miranda Masseurs
12. Miranda Masseurs
13. Anita Dudok
14. Miranda Masseurs
Ook mooie foto’s?
Stuur ze naar liesbeth@rondomdetoren.nl

14

14

jaargang 42 nummer 1019

Gummaruskerk in Wagenberg om daar te zingen in de viering
van 9.30 uur. Het Steenbergs koor telt 25 leden en staat onder
leiding van Patrick Goverde.
U bent van harte welkom om naar de viering met het Steenbergs koor te komen.

KERKEN
OECUMENISCHE VIERING IN DE
NATIONALE VREDESWEEK
Tijdens de Nationale Vredesweek is er
op zondag 22 september een oecumenische viering in Oud- Drimmelen.
Het thema van de Vredesweek is “Vrede verbindt over grenzen”. Dit thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de
andere kant van de grens wacht vaak
een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Veel mensen leven steeds
meer in de eigen bubbel en spreken
steeds minder mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer. Een antwoord op polarisatie
is elkaar ontmoeten en in gesprek gaan en samen vieren.
Dat willen we als Protestantse gemeenten van Terheijden, Made
en Drimmelen en Vijf Heiligen Parochie dan ook doen op zondag 22 september. Door over onze grenzen heen te stappen
willen we ons verwonderen over de ander en elkaar.
U bent van harte uitgenodigd om met ons deze stap te zetten.
Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar. Om 10.00 uur is de aanvang van de viering. Locatie: Oud- Drimmelen 6, Drimmelen. De
voorgangers zijn pastoraal werker Gerard Oostveen (Vijf Heiligen Parochie) en kerkelijk werker Griselda Aanen-de Vries (Protestantse gemeenten Made en Drimmelen). Clarina van Winden
zal muzikale ondersteuning verlenen en een aantal leden van het
projectkoor Taizévieringen Oosterhout zal de voorzang voor
haar rekening nemen.

KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE
GEMEENTE TERHEIJDEN-WAGENBERG
Zondag 1 september 2019, 10.00 uur: Gezamenlijke dienst
met de Protestantse Gemeente van Lage Zwaluwe in het Witte
Kerkje Terheijden. Voorganger: ds. A.M. Los uit Oosterhout. Diaconiecollecte: KIA - Missionair Werk. Koffiedrinken na de dienst.
Zondag 8 september 2019, 10.00 uur: Dienst bij SOVAK,
zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking.
Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: ds. E. Fockens. Locatie:
SOVAK, Multifunctioneel Centrum Gruijtplein, Koningsveld 1,
Terheijden.

VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt te Terheijden
e-mail: terheijden@naardekerk.nl
Diensten door de week en in het weekend
Zaterdag 31 augustus 19.00 uur: Woord- en Communieviering. Voorganger: Pastoraal werker G. Oostveen – Koor: Blasiuskoor.
Maandag 2 september 10.30 uur: Woord- en Communieviering in Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger: Dhr. K.
Karremans.
Zaterdag 7 september 19.00 uur: Woord- en Communieviering met extra collecte Zonnebloem. Voorganger: Pastoraal
werker G. v.d. Korput – Koor: Anthony Singers.
Maandag 9 september 10.30 uur: Woord- en Communieviering in Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger: Mevr. G.
v.d. Korput.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is alleen geopend op
dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 5931216.
U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum,
een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzen enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact
opnemen met telefoonnummer 06 51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzigingen in uw gezinssamenstelling?
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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 zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. weten
aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden tel.
076 5931216. Bij voorbaat dank.

GEMEENTE
DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN
DRIMMELEN
Hoe ziet de gemeente Drimmelen er in 2040 uit?
Dit jaar gaat de gemeente haar Toekomstvisie opnieuw bekijken.
Wat vinden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties belangrijk als het gaat om werken, wonen en leven in de
gemeente Drimmelen met het vizier op 2040?

Uw mening telt!
Daarom gaan we vanaf nu uw mening op verschillende manieren ophalen. Eén van deze manieren is met een Swipocratie.
Hiermee kunt u snel en makkelijk uw mening geven door bij bepaalde stellingen of afbeeldingen naar rechts of links te ‘swipen’.
Omdat we willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen gaan
we ook met tablets de dorpen in. Naast de Swipocratie gaan
we bij basisscholen langs om kinderen te vragen een tekening te
maken van hun ‘Drimmeldroom’. Ook gaan we langs op weekmarkten, bij ondernemers, verenigingen en ouderen zodat we
gericht per onderwerp ideeën kunnen verzamelen.
Toekomstdenker
Wilt u nog actiever meedenken over de toekomst van Drimmelen en aanwezig zijn bij informatiebijeenkomsten waar we
dieper ingaan op bepaalde onderwerpen? Mail ons dan op toe-
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komstvisie@drimmelen.nl en word ook
toekomstdenker.
Swipe jij mee?
De Swipocratie is vanaf nu online op
drimmelen.swipocratie.nl. Open de pagina via uw smartphone of via de browser
Google Chrome of Edge. Ga naar de website en laat uw mening horen. Het kost u
slechts een paar minuten en u maakt kans
op één van de vijf cadeaubonnen t.w.v.
€ 25,- van Bruisend Made.
Voor meer informatie kijk op onze website drimmelen.nl/toekomstvisie.

GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
De scholen zijn
weer begonnen
Na zes vakantieweken zijn de scholen
weer begonnen! En
dat betekent dat
het extra oppassen
geblazen is in het verkeer. Veel scholieren
gaan voor het eerst een nieuwe (en vaak
langere) route fietsen en moeten daar
nog aan wennen. Houd daarom rekening
met eventuele onverwachte bewegingen
van fietsers en pas uw snelheid aan.
Voor (groot)ouders willen we de tip
meegeven om gevaarlijke punten op de
nieuwe fietsroute samen te bespreken.
Mocht u de route nog niet samen hebben gefietst, kunt u dat alsnog doen om
deze gevaarlijke punten te bekijken en in
beeld te krijgen. Zijn er meerdere wegen
mogelijk naar school? Kies dan samen de
veiligste.

Voor de fietsers zelf is het belangrijk om
niet met meer dan 2 personen naast elkaar te fietsen. Is de weg extra smal, fiets
dan allemaal áchter elkaar. Daarnaast zijn
bussen en vrachtwagens extra gevaarlijk
door een grotere dode hoek. Houd voldoende afstand en zorg dat de chauffeur
je kan zien. Ook is het sinds kort verboden om met een smartphone in je hand
te fietsen, dus houd het veilig en gebruik
je telefoon niet tijdens het fietsen.
We wensen iedereen een fijn en veilig
nieuw schooljaar!
Sjors Sportief en Sjors Creatief
weer van start in Drimmelen
Alle basisschoolkinderen in de gemeente
Drimmelen ontvangen binnenkort weer
het Sjors Sportief/Creatief boekje. In
dit boekje staan sportieve en creatieve
workshops waaraan leerlingen kunnen

deelnemen om (vaak gratis) kennis te
maken met één of meerdere activiteiten.
Een leuke manier voor kinderen om zich
te oriënteren op het gebied van sport en
cultuur in onze gemeente.
Op deze manier
hoeven leerlingen
niet direct lid te
worden van een
vereniging,
maar
maken ze op een
laagdrempelige en
toegankelijke manier kennis met een
activiteit. Sport- en
cultuurdeelname
kan namelijk nooit groot genoeg zijn. Basisschoolleerlingen uit groep 1 t/m 8 kunnen zich vanaf 18 september inschrijven
voor activiteiten via www.sjorssportief.nl.
Kinderen uit de gemeente Drimmelen
kunnen kennismaken met meer dan 50
activiteiten zoals atletiek, badminton, dansen, paardrijden, turnen, scouting en tennis. Ook aan de creatievelingen is gedacht,
denk hierbij aan muziek maken, tekenen
en schilderen, taartjes maken en knutselen. Kortom keus genoeg! Kinderen mogen zich voor zoveel activiteiten inschrijven als zij zelf willen. Inschrijven kan het
hele schooljaar door.
Wilt u meer informatie? Neem dan alvast
een kijkje op de website www.sjorssportief.nl. Of stuur een e-mail naar info@
sjorssportief.nl.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omg.vergunningen
Wagenberg, Wagenstraat 55 (4845 CT)
(W-2019-0396): De wijziging van de gevel
loods t.o.v. vergunning 20030427
Terheijden, Maarweide 21 (4844 VH) (W2019-0407): Het bouwen van een houten
overkapping.
Wagenberg, naast Hoevenseweg 12 (4845
PD) (W-2019-0422): Het herbestemmen
van een magazijn naar woning.
Wagenberg, Dorpsstraat 24 (4845 CE)
(W-2019-0425): Het plaatsen van een
overkapping.
Wagenberg, Gomarusstraat 74 (4845
EJ) (W-2019-0428): Het kappen van een
boom.
Terheijden, Zeggelaan 115B (4844 SE) (W2019-0429): Het kappen van een boom.
Wagenberg, Scheerbiesstraat 3A (4845
PL) (W-2019-0430): Het aanleggen van
verharding en een 2e uitrit.
Terheijden, Bergen 26A (4844 EN) (W2019-0432): De bouw van een nieuwe
schuur.
Verleende omgevingsvergunningen
reguliere procedure
Wagenberg, Dorpsstraat 4B (4845 CE)
(W-2019-0374): Het wijzigen gevelvulling
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voorgevel.
Wagenberg, Kerkstraat 32B (4845 ED)
(W-2019-0367): Het aanbrengen van een
2de uitrit.
Terheijden, Laakdijk 6 (4844 PG) (W2019-0289): Het uitbreiden van de woning.
Terheijden, Bredaseweg 51 (4844 CK)
(W-2019-0301): Een gevelwijziging en interne verbouwing.
Wagenberg, Kerkstraat 58A01, 58A02,
58A03 en 58A04 (4845 ED) (W-20190164): Het bouwen van een woongebouw.
Wagenberg, Stuivezandsestraat 20 (4845
PN) (W-2019-0272): Het legaliseren van
een hekwerk en uitrit.
Wagenberg, Vogelstraat 31 (4845 PA)
(W-2019-0328): Het inkorten van tien
Italiaanse populieren tot op een minimale hoogte van tien meter in de voor- en
zijtuin.
Verlengingsbesluit
Terheijden, Schimmer 6 (4844 PN) (W2019-0337): Het vervangen en wijzigen
van de dakconstructie.
Dit besluiten is nog NIET verleend. Het
college heeft voor die genoemde aanvraag besloten om in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de beslistermijn te verlengen met
een termijn van (maximaal) 6 weken. U
kunt als derde-belanghebbende geen bewaar maken tegen de verlengingsbesluiten. Dat kan pas nadat er op de aanvragen
is beslist.
Ingekomen meldingen activiteitenbesluit
Wagenberg, Wildestraat 2 A (4845 PK)
(W-2019-0411): Het veranderen van de
inrichting.
Wagenberg, Wagenstraat 55 (4845 CT)
(W-2019-0412): Het veranderen van de
inrichting.
Terheijden, Bredaseweg 35 (4844 CK)
(W-2019-0424): Het veranderen van de
inrichting.
Bekendmaking gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen maken bekend dat zij
het besluit hebben genomen door middel
van de plaatsing van het bord E06 van bijlage I van het RVV 1990, en onderbord
met kentekenaanduiding 65-RT-GR, de
parkeerplaats voor huisnummer 37 aan
de Heiakker in Wagenberg aan te wijzen
als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken en dit besluit uit te voeren conform
de tekening. Op dit besluit is de bezwaarschriftenprocedure van toepassing.
DORPSGERICHT WERKEN
Dorpsgericht
werken gaat om
het bevorderen
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van leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid. Hiervoor
werkt de coördinator dorpsgericht werken samen met bewoners, woningcorporaties, politie en straathoekwerker. Wilt u
ook bijdragen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via
140162 of llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen
via twitter: @LilianDrimmelen.
Stilleven Liniecrossers Lage Zwaluwe te bekijken in het
gemeentehuis
Brabant Remembers heeft in het kader van 75 jaar bevrijding
voor iedere gemeente een Stilleven laten maken door kunstenaar Rocco Verdult. Voor de gemeente Drimmelen is een fragment van de Liniecrossers uit Lage Zwaluwe gekozen: ‘Sigaretten als stille getuigen van de Biesboschcrossing’.

Het Stilleven staat in de hal van het gemeentehuis. Bij het Stilleven staat een banner met uitleg. En mocht u de uitleg thuis nog
een keer willen bekijken, dan kunt u een flyer meenemen.
Het Stilleven komt in september ook een aantal weken in de hal
van het ontmoetingscentrum van Ganshoek te staan, zodat het
ook in Lage Zwaluwe zelf te bekijken is. Er wordt ook nog een
middag georganiseerd in Lage Zwaluwe in samenwerking met
Stichting Verzetsgroepen Liniecrossers en de Heemkundekring
Erfgoed Zwaluwe. Definitieve datum en tijd volgen nog.

NOG NET OP TIJD....
HELPEN JULLIE ONS, HELPEN WIJ
ELKAAR!

Samen maken wij Terheijden schoon, help jij ook mee?
Op zaterdag 21 september is het World
Clean up Day. Dit houdt
in dat miljoenen mensen
uit meer dan 150 landen
zich die dag vrijwillig inzetten om onze aarde
schoner te maken door
zwerfafval op te ruimen.
De gemeente Drimmelen moedigt dit initiatief
aan en daarom organiseren De Cour Terheijden
en B-FIT Terheijden
“Clean Up Traaie”.
Op zaterdag 21 september zullen wij verzamelen in De Cour om 13.00
uur. Na een korte uitleg

World Clean up day
presents
CLEAN UP TRAAIE

Wanneer: Zaterdag 21 september
Waar: De Cour Terheijden
Tijd: 13.00 - 15.00 uur
Wat: Samen Terheijden afval vrij maken
met een gratis hapje en drankje na afloop
Info/inschrijven:b.franken@decour.nl
0626403859
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ontvangen
jullie van on
s het nodige
materiaal en
zullen we in
groepen aan
de slag gaan in verschillende wijken van
Terheijden. Omstreeks 14.45 uur verwachten wij iedereen terug in De Cour
en zullen wij deze top middag gezamenlijk
afsluiten en ontvangt elke deelnemer een
hapje en een drankje.
Wil jij ook je steentje bijdragen? Meld je
dan aan via b.franken@decour.nl en vermeld je contactgegevens en het aantal
personen waar je mee komt of doe dit
via de site www.plasticsoupfoundation.
org/world-cleanup-day. Wanneer je via
die website “Markstraat Terheijden” invult, vind je de actie via een roze pin terug
op de kaart.
Wij beloven jullie dat wij er samen een
gezellige en leuke middag van gaan maken! Iedereen is welkom! Tot de 21ste!

TRAAIERIE EN KERMIS
in Terheijden
Lang was het onduidelijk
of we op het vertrouwde plekje zouden kunnen
staan. Immers, de werk-

zaamheden aan de Markstraat en straks
de Hoofdstraat zijn al begonnen als u dit
leest.
20 augustus is het definitief geworden en
met wat aanpassingen kan e.e.a. toch op
ongeveer het vertrouwde plekje doorgaan. Dank aan de gemeente en Strukton!
Want een kermis die al sinds 1610 bestaat
en waar veel verenigingen iets speciaals
aan ophangen moeten we toch koesteren.
De kermis komt nu voor een deel op de

Hoofdstraat te staan en op 14 september
zal onze slagwerkgroep met heel veel kabaal de kermis openen. Dat is om 14.00
uur en ze hebben er nu al zin in.
Zondag start de kermis gelijk met de
Traaierie om 11.00 uur. De Traaierie is
om 17.00 uur (bijna) afgelopen.
Op maandag is er voor degene die al die
drukte niet zo zien zitten weer een prik-

kelarm uurtje, van 17.30 tot 18.30 uur.
Dat is op zich al een iets rustigere tijd
en de muziek gaat op een belletje enz. na
ook uit dan.
Zo kun je de (klein)kinderen toch beter
verstaan en als die eenmaal in de draaimolen zitten, vergeet je dat er geen drukte en muziek is.
Op maandag en dinsdag start de kermis
rond 15 uur, voor de allerkleinsten een
mooie tijd omdat de iets grotere kinderen dan nog op school
zijn.
Zondag 15 september
Traaierie, op een iets
compacter plekje: ongeveer vanaf de zaak van
Debbie richting rotonde
en voor de winkels in de
Polderstraat. Compacter
maar misschien daarom
nog wel gezelliger.
In ieder geval zijn de 22e
pas de brieven naar onze Traaise ondernemers en verenigingen weggegaan.
Een aantal had al aangemeld, dank daarvoor en we doen ons best er weer iets
leuks van te maken.
Voor iedereen die mee wil doen, even
aanmelden op jan@harmonieterheijden.
nl dan krijg je meteen alle informatie.
Ook de zolder kan weer opgeruimd, ten-
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1. Frans Snoeren, 2. Lianne Rasenberg, 3. José Rasenberg, 4. marianne Vermeulen, 5. Miranda Masseurs,
6. Lianne Brandt-Bolder, 7. Gerry Leijten, 8. Lianne Rasenberg, 9. Lianne Rasenberg
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minste als je niet een
boel koopjes mee
terug neemt. De kinderen kunnen met
het kleedje weer tegenover de kramen
zitten.
Muziek is er ook
weer, muziekschool
Hilda Veen komt de boel opluisteren met het aanstormend gitaartalent van Terheijden. Ook Vur ne Keer en Nootdkreet luisteren de boel weer op.
Meer ideeën om zowel de kermis als de Traaierie leuker te maken zijn welkom. Ook daarvoor kan er gemaild worden.
Let op, de Hoofdstraat is vanaf woensdagavond dan afgesloten
tussen de Markstraat en de salon van Debbie.

IETS VERDER VAN DE TOREN
OOGSTFEEST
Op zaterdag 31 augustus 2019 organiseert zorgboerderij De Zwaluw samen met stichting Goeie Kost!
een gezellig en sfeervol oogstfeest van 11.00 - 16.00 u!
Deze dag worden er rondleidingen gegeven op de zorgboerderij en vinden er rondleidingen plaats over wildplukken (en
kan er geproefd worden!). Tevens worden er verschillende demonstraties gegeven door o.a. een tweetal imkers, een spinster en een houtbewerker. Op het gebied van voeding zijn
er een natuurvoedingscoach en een lifestylecoach aanwezig
en vertellen verschillende biologische leveranciers met passie over hun biologische producten. Tevens is er een voetreflexoloog aanwezig om desgewenst voeten te behandelen.
Voor de kinderen is er naast dit alles ook gelegenheid om met pompoenen en bloemen bloemstukjes te maken en kan er getekend
worden. De gehele dag wordt omlijst met live accordeon muziek.

De bezoekers worden natuurlijk gastvrij ontvangen door de cliënten van zorgboerderij De Zwaluw. Ook zullen zij zorgen voor
koffie, thee en andere lekkernijen.
Kortom: Iedereen is van harte welkom op 31 augustus a.s.; er
is van alles te beleven, te leren, te proeven én te zien voor jong
en oud. Entree is gratis. Adres: Dirk de Botsdijk 4, 4926 SB Lage
Zwaluwe

“NIEUWE TIJD, NIEUWE ENERGIE”
Dit is het thema van gastspreker Eleonora Gabriëls tijdens de
Spirituele Avond met een Thema in ’t Trefpunt, Raadhuisplein 1A,
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4921 ZJ Made op woensdag 4 september 2019.
Of we het nu willen of niet, we hebben allemaal met veranderingen te maken. Soms is
het heel lastig want dan voel je dat iets anders mag, maar je weet nog niet hoe je het
kunt of wilt veranderen. Je hebt misschien
zelfs geen woorden om aan te geven waarom je weerstand voelt
bij iets of iemand. Soms begrijp je jezelf niet eens. De Nieuwe
Aartsengelen kunnen ons heel veel antwoorden en inzichten
geven.
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!
Tijd: 20.00 u tot 22.00 u., inloop 19.30 u (pauze +/- 21.00 u). Entree: € 5,- (a.u.b. gepast betalen, bij voorbaat dank). Voor meer
informatie of vragen kunt u telefonisch contact opnemen met
Annie Fens: 076 8871933, 06 53776005, of per email info@
anniefens.nl. Kijk ook eens op 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.

GRENS VAN TWEE TON GEHAALD
Dankzij meer dan 500 zwemmers!

In de laatste weken heeft de Bredase donatieteller geen moment stilgestaan en kwam er
maar liefst €100.000,- bij. Daardoor is de teller de grens van € 200.000,- voorbij gegaan. Dit
bedrag draagt landelijk bij aan het fantastische
bedrag van € 1.595.771,-. Dit allemaal dankzij
meer dan 500 Bredase zwemmers die zich hebben aangemeld maar ook door de bijna 10.000
donateurs die deze fighters steunen. En daar is de organisatie
van Swim to Fight Cancer Breda ontzettend trots op.
Want op zondag 1 september 2019 is het zover. Dan vindt
voor de allereerste keer Swim to Fight Cancer plaats in de haven en singels van Breda. Het geld dat wordt opgehaald door
de zwemmers, naast de diverse acties, gaat voor 100% gegarandeerd naar kankeronderzoek, geselecteerd door Fight Cancer
en gecontroleerd door KWF. De zwemroute en het programma
zijn inmiddels bekend.

zoekt een
medewerker bediening!
Ben jij 16 jaar of ouder
en zoek je een baantje?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Ervaring is niet nodig.

Theo Dekker, projectleider Swim Breda: “We hadden een
droom. Die begint zo langzaamaan realiteit te worden. Ons team
ging deze week zowat uit hun dak van trots en verwondering.
Dit hadden we niet durven dromen. We gaan er die zondag een
prachtige dag van maken. Eén met een lach en een traan. Geloof

Stuur een mailtje naar
info@restaurantripasso.nl
of bel naar Wijnanda:
076 - 593 1297!
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mij, dit wil je niet missen. Breda heeft er een mooi evenement
bijgekregen.”
De zweminschrijvingen zijn inmiddels gesloten, maar doneren
kan natuurlijk altijd! En doneren is altijd lief omdat iedere euro
telt.
Veel bekende Bredanaars hebben de afgelopen tijd hun support
uitgesproken via social media of zoals Pierre van Hooijdonk via
een radiospot.
Voor meer info zie www.swimtofightcancerbreda.

CURSUS: OP ZOEK NAAR BRONNEN VAN
INSPIRATIE, CREATIEF VERWERKT IN
EEN STILTEKASTJE
We leven in een drukke wereld waar vele prikkels op ons af
komen.Veel mensen zijn op zoek naar een manier om te kunnen
opladen en tot rust te komen, om stil te worden en na te gaan
wat er echt toe doet en je inspireert in je leven. Het christendom heeft een rijke traditie als het om stilte, inspiratie en bezinning gaat. In de cursus ga jij op zoek naar jouw persoonlijke
bronnen van inspiratie. Gaandeweg geef je hier op een creatieve
manier uitdrukking aan in de vorm van een stiltekastje. We maken kennis met stil worden en mediteren, en zetten de eerste
stappen om met stilte en bezinning meer in verbinding met de
Eeuwige te gaan leven. We maken op een nieuwe manier kennis
met de Bijbel om te kijken hoe die je meer of opnieuw kan inspireren. De derde bron die we verkennen, is de kracht van de
creativiteit. Deze stappen reiken je mogelijkheden aan een weg
van verstilling te gaan, waarbij de andere deelnemers je reisgenoten zijn. In de loop van de cursus krijgt wat voor jouw geloof
of spiritualiteit belangrijk is, een plek in je eigen stiltekastje.

Ik reik je kleuren, materialen en technieken aan die je helpen
een mooi persoonlijk stiltekastje te maken. Dit kun je thuis
neerzetten als een herinnering aan wat je in de cursus ontdekte
en als een heel persoonlijke stiltehoekje /aandachtsplek. Je hoeft
niet creatief te zijn om hieraan mee te doen.
De cursus kent de volgende thema’s:
• De kracht van stilte, wat ontmoet je in de stilte, en de eerste
oefeningen in stilte en creatief bezig zijn.
• Bronnen ontdekken: bijbel lezen met verbeeldingskracht.
• Kennismaken met kleuren, materialen en technieken, maken
ontwerp stiltekastje.

Rondom de Toren 2019

• Bronnen ontdekken: creativiteit, leven
met kleur, hoe verbeeld je wat jou inspireert.
• Wat heb je ontdekt.
• Realiseren van jouw persoonlijk stiltekastje.
De cursus start bij voldoende aanmelding
eind september. Bij voldoende aanmelding
start in het voorjaar een tweede cursus.
Een derde cursus start later in 2020 (als
je hier belangstelling voor hebt laat het
even weten). De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 à 3 uur.
Data 1e cursus: vrijdag 27/9, 4/10, 11/10,
18/10, 1/11, tijd: 10-13 uur. NB tijden zijn
anders dan eerder vermeld!), 2 dagdelen
van 4 à 5 uur (zaterdag 9 en 30 november,
tijd: 10.30-15.30 uur) en een eventueel later af te spreken terugkomdag.
Data 2e cursus; maandag 13 januari 2020,
27/1, 3/2, 10/2, 17/2, tijd: 10-13 uur (zaterdag 7 maart en 14 maart, tijd: 10.30-15.30
uur).
De cursus is incl. alle materialen, koffie
en thee met wat lekkers, op de langere
dagdelen inclusief een lekkere lunch. Bent
u/jij geïnteresseerd in een cursus op een
later moment neem contact met mij op
zodat ik voor u/jou een cursusplek kan
reserveren of meer info kan geven over
data van de volgende cursus. Maximaal
aantal deelnemers: 9 personen. Ook is het
mogelijk een cursus te boeken voor groepen vanaf 6 personen in een af te spreken
tijdspad. Meer info: Kunstatelier Zin-inkleur, Amerweg 2A, 4926 CZ Lage Zwaluwe, 0168 853445, www.zin-in-kleur.com
e-mail: vanderwilt@zin-in-kleur.com

FIETSPROGRAMMA
SEPTEMBER
De fietsgidsen van
Gilde De Baronie
stippelen routes uit
rond Breda en de
wijde omgeving. oms
wordt er onderweg
een bezienswaardigheid bezocht en altijd zijn er enkele stops
bij een horecagelegenheid.
Lengte van de routes: dagtocht 50-60 km,
middag- of avondtocht ± 35 km, Tour de
Baronie 80-100 km.
Fietsprogramma september
3 september, Pannenhoef, start 10.00 uur
Boshuis, Stouwdreef 1, Mastbos, Breda
5 september, Tour de Baronie Noordertuin van Antwerpen, start 9.00 uur Boshuis
10 september, Acht dorpenroute, start
10.00 uur Boshuis
14 september, Regte Heide, start 10.00
uur Boshuis

17 september, Langs de Grens van Holland (NIEUW) , start 10.00 uur Intratuin,
Terheijdenseweg 296, Breda
21 september, Tour de Baronie Noordwaard, start 9.00 uur Intratuin
24 september, Vennenroute, start 10.00
uur Boshuis
27 september, Waterbeheerroute, start
10.00 uur Intratuin
Meer informatie: www.gildebaronie.nl/
fietsgidsen
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met God, mens-uit-één-stuk te worden.
Verbonden met God, met de ander en
met jezelf. Zo krijgt ons leven kleur.
PKN en Vacare
Vanuit de PKN is een platform opgericht
voor meditatief leven: Vacare. Vacare betekent vrij zijn, voor God, voor jezelf en
naar de ander. In het hele land zijn er meditatiegroepen die zich bij dit platform
hebben aangesloten. Ook in Lage Zwaluwe willen we graag een groep starten.
De groep zal laagdrempelig en open van
karakter zijn. Het is niet zozeer een gespreksgroep waarbij we veel gedachten
zullen uitwisselen. Wel een oefenplek om
ruimte te maken voor wat echt belangrijk
is in je leven. Een oefenplek om je antenne scherp te stellen op God, die nauw
met ons leven is verbonden.

CHRISTELIJKE MEDITATIE
GROEP VACARE
in Lage Zwaluwe

Even stoppen met praten, werken, rennen. Ruimte maken in hoofd en hart. Op
adem komen. Je antenne afstemmen op
een bijbels woord.
Hectische wereld
We leven in een hectische wereld waarin
veel mensen zich opgejaagd voelen. Eindeloze prikkels, veel komt op ons af. En
misschien doen we er zelf hard aan mee,
leggen we onszelf (en anderen) ook van
alles op. Al die onrust kan ons afhouden
om ruimte te maken voor God in ons leven. Terwijl je dat eigenlijk wel graag zou
willen. Misschien wil je in je hart best
meer van God ervaren. Maar is het lastig
om daar een weg in te vinden.
Verlangen naar rust, verstilling,
diepgang
Veel mensen (binnen en buiten de kerk)
zoeken meer balans en innerlijke rust. Logisch dat er steeds meer cursussen zijn
op het gebied van yoga en mindfulness. En
een tijdschrift als Happinez is heel populair. Vaak liggen de bronnen dan in Oosterse (boeddhistische) tradities. Terwijl
meditatie en innerlijke rust in het hart
van de christelijke traditie horen…
Christelijke meditatie
Jezus zelf zocht de stilte op, zocht steeds
weer de verbinding met zijn Vader. In de
christelijke traditie zijn mensen dat blijven doen. Al bij de zgn. Woestijnvaders
en -moeders en daar kun je nog prachtige
dingen over lezen.Verschillende (eeuwenoude) meditatiemethoden kunnen je leren om je open te stellen en te ontvangen
van God, de Bron van ons leven. Meditatie
brengt rust en verdieping van je geloof.
Meditatie helpt om, in verbondenheid

Voor wie: iedereen is welkom! Zeker
ook als je nog nooit iets aan meditatie
hebt gedaan. We hopen op mensen uit
de regio.
Waar: Protestantse kerk, Kerkstraat 49,
Lage Zwaluwe.
Wanneer: eens per 2 weken op woensdagavond. We beginnen om 19.45 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur.
Op woensdag 18 september is de
eerste avond, van harte welkom om mee
te doen, vrijblijvend kennis te maken met
christelijke meditatie.
Data dit najaar: 2 oktober, 16 oktober, 30
oktober, 13 november, 27 november, december in overleg.
Info: ds. Anne-Marie van der Wilt vanderwilt@zin-in-kleur.com / 0168 853445

Rondom de Toren wordt bezorgd
op woensdag of donderdag.
Geen RdT in uw brievenbus?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of kwaliteit.zuidwest@axender.nl
of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer
vermelden.
--------------------------Uw post it gratis in
Rondom de Toren?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

Bouw van het prieeltje in de tuin bij Antonius Abt.

Foto’s van Gerard van Vugt.

