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Deze is gemaakt door Lisette van der Reijt.
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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: 16/06
             Wagenberg      groen: elke vrijdag, grijs: 18/06
Ophalen oud papier  12/06
Ophalen plastic           Terheijden  26/05  Wagenberg 28/05
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15 - 19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

45 JAAR  THEECONCERTEN OP PAPIER: 
1976-2021/2022 

We zijn ons jubileumjaar al sinds 2020 
aan het ‘vieren’, maar zoals duidelijk is: al-
les is anders dan anders.
De vier geplande concerten blijven de 
moeite waard om ons op te verheugen. 
Wanneer? Dat is en blijft voor iedereen 
onzeker. 
Wij gaan ‘gewoon’ mee in de stroom van veranderingen in ons 
‘corona-leven’ en de daarmee samenhangende onvoorspelbare 
maatregelen, waarin cultuur duidelijk (nog) geen prioriteit heeft. 
Samen met de zeer flexibele musici plannen en verschuiven we 
de concerten, totdat we toestemming krijgen om deze door te 
laten gaan. Ook wij blijven voorzichtig en houden ons aan de 
regels. Gezondheid gaat voor alles.
De animo voor muziek in concertvorm is groter dan ooit 
We weten dan ook één ding wèl zeker. We geven niet op en 
houden de moed erin, want het gaat een keer lukken om je 
weer bij onze prachtige concerten in het Witte Kerkje te zien. 
Wij kijken ernaar uit en ook de musici kunnen niet wachten om 
hun muziek hier te laten horen.
Door de verlengde lockdown (voorlopig) tot en met 18 mei 
2021 en weinig uitzicht op goede berichten met betrekking tot 
de concerten voor de weken erna, zijn er weer data gewijzigd 
en uitgesteld naar momenten na de zomervakantie:
1. Het concert met de Cello-Suites van Bach is verplaatst naar 
zondag 3 oktober 2021 om 15.30 uur.
2. Het concert van Els van der Weij - saxofoon en Sophie van 
Dijk - harp is verplaatst naar 28 november 2021 om 15.30 uur.
3. Het concert met het Leids Barok Ensemble en solo-cellist 
Fred Edelen zal niet op zondag 13 juni om 14.00 uur en 16.00 
uur plaatsvinden, maar is uitgesteld naar 12 december 2021. 

4. In plaats van de geplande concerten op 25 april door het 
Olga Vocal Ensemble wordt het nu één concert op zondag 20 
februari 2022 om 16.15 uur!
Toegang bij de concerten
Abonnementen: De aangeschafte abonnementen zijn voor 
alle 4 concerten.
Twee-concertenkaarten: De twee-concertenkaarten geven 
toegang tot de concerten van het Leids Barok Ensemble (12 
december 2021) en van het Olga Vocal Ensemble (20 febru-
ari 2022).
Losse toegangsplaatsen kunnen als reserveringen op een 
wachtlijst worden geplaatst. Deze plaatsen komen beschikbaar 

UITGAAN
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als er, naast de verkochte abonnementen, nog plaatsen over 
zijn binnen het maximaal toegestane aantal bezoekers. De be-
schikbare plaatsen worden t.z.t. aan de mensen op de wachtlijst 
toegewezen. Die toewijzing laten we per e-mail weten en na 
betaling is de reservering dan geldig. 
Informatie en reserveringen op de wachtlijst voor St. 
Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden:
Per e-mail: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl
Website theeconcerten: https://concertenwittekerkje.com  
Agenda komende concerten: https://concertenwittekerkje.com/
concerten-2021-2022 
Facebook: www.facebook.com/TheeconcertenTerheijden
Telefoon: 076 539 1177 (Agaath) // 076 593 4434 (Babs)

LANDKAART UIT 1474

De oudst bekende landkaart van ons woongebied is gemaakt in 
1474 en wordt bewaard in het Nationaal Archief. Deze landkaart 
is getekend met een ganzenveer en van informatie voorzien in 
het toen gebruikelijke handschrift. Een stuk van deze kaart is 
verderop afgedrukt.
Daarop is de grens aangegeven van het Hertogdom Brabant met 
het Graafschap Holland. 

Die grens liep deels van Wa-
genberg naar Langeweg en 
Hazeldonk en werd toen op-
nieuw in beeld gebracht. Want 
na de Elisabethsvloed in 1421 
was het zeewater gedurende 
een halve eeuw dagelijks tot 
bij onze dorpen gekomen. De 
dijkwegen en grensmarkerin-
gen in de laaggelegen polders 
waren voor het merendeel 
weggespoeld en bedekt met 
slib en klei. 
Na de aanleg van nieuwe dijken 
kwam er weer overzicht, maar 
de grens moest wel weer te 

zien zijn. Daarom werd in de drooggelegde polder een ‘Ree-
vliet’ (grens-vliet) gegraven. Dat is de nog bestaande vliet vanaf 
de Hoevenseweg richting Langeweg. Met daarbij zes grenspalen, 
die op deze kaart zijn beschreven. De grenspaal bij de Hoeven-
seweg, toen ‘heer Willems dijck’ genoemd, was aanvankelijk 
een houten paal. Deze is later vervangen door een stenen paal, 
die bekend heeft gestaan als ‘de blaauwe kaai’. 
De Willemsdijk was genoemd naar Willem van Duvenvoorde. 
Hij was bezitter geweest van de Wagenbergse ‘hofstad’, die ge-
legen heeft rond de Hoevenseweg, Zandkuil en Withuisstraat. 
Hij was Heer van Oosterhout en ook Heer van Breda van 1334 
tot 1353. 
Opvallend op deze kaart zijn de getekende kerken en enke-
le huizen, die als oriëntatiepunten zullen hebben gediend. Op 
een latere kaart uit 1530 is hierover vermeld dat de grenslijn in 
westelijke richting wijst naar de kerk van Gastel en in oostelij-
ke richting naar de kerk van Geertruidenberg. Hiermee was de 
grens vastgelegd tussen het Land van Nassau (in Brabant) en 
het Land van Zevenbergen (in Holland). In de daaropvolgende 
eeuwen is er op bestuurlijk niveau veel veranderd. De Reevliet 
heeft als gemeentegrens tussen Terheijden en Zevenbergen be-
staan tot 1996. 

EN  TOEN GEBEURDE...
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Op de kaart zien we op de dijk vanaf Ter-
heijden geschreven: “Heydens dyck na 
Wagenberg”. Nu is dat de Molenstraat 
– Moerdijkseweg en dateert van voor 
1390. Tussen Terheijden en Wagenberg is 
aangetekend: “Nassou onder der hey-
den” en “Nassou den noort”. De fami-
lie Van Nassau was vanaf 1404 Heer van 
Breda en beheerde Breda en omgeving 
voor de Hertog van Brabant. 
Deze landkaart is in zijn geheel afgedrukt 
op de omslag van Vlasselt-boekje 123: 
‘Bestuurders, grenzen en ontginningen 
tot 1500’ van Adrie Welten (2009). Met 
op pagina 117 een foto van de origine-
le overeenkomst van de vaststelling van 
deze grens gedateerd 20 april 1474. 
Het aantal inwoners was in het begin van 
de 15e eeuw ongeveer 500. In het jaar 
1401 ontstond de parochie Terheijden in 
een bisschoppelijke brief van de bisschop 
van Luik. Daarin werd vermeld: “dat het 
Dorp van Hartel, met zijne drie aanhang-
zels van Seymaer (Schimmer: Bergen met 
Munnikenhof), Heyden en Wagenberg, 
gemeenlyk gerekent worden ten minsten 
vyfhondert Dorpelingen te hebben”.
Aan het eind van de 15e eeuw, in 1496, 
heeft een ‘haardtelling’ plaatsgevonden 
in Brabant. Toen werden er in Terheijden 
146 geteld, ofwel het aantal huizen. Het 
inwoneraantal zal toen zijn gegroeid.
Johan van der Made

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen 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. 
Muziek in de regio - Con Forza

Weet u nog hoe het was toen we nog 
live optredens konden bijwonen in onze 
regio? Om u daaraan te herinneren zen-
den we een optreden uit van het koor 
Con Forza, dat in 2020 optrad in restau-
rant Onze Kerk in Hooge Zwaluwe. In dit 
fragment hoort u het lied ‘Shut Up and 
Dance with me’, een nummer dat we nog 
niet eerder uitzonden bij Omroep Drim-
melen.

Monumentaal Drimmelen
Ook in de afgelopen periode waren er 
geen evenementen die we konden op-
nemen. Daarom een herhaling van deel 4 

uit Monumentaal Drimmelen. Medewer-
kers van Omroep Drimmelen trokken er 
in het verleden per fiets op uit om een 
aantal monumenten in beeld te brengen. 

Deze aflevering was het laatste deel van 
deze boeiende fietstocht.
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-
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 www.omroepdrimmelen.nl en op Fa-
cebook.

VAN  ALLES  WAT

WWW.RONDOMDETOREN.NL

WWW.FACEBOOK.COM/
RONDOMDETOREN
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STICHTING BEHOUD DE ANTONIUS ABT 
TERHEIJDEN KLAAR VOOR SEIZOEN 2021
Nieuwe Vriendenactie en openstelling van het gebouw 
op zaterdagmiddag 

De vrijwilligers van Stichting Behoud de 
Antonius Abt in Terheijden zijn helemaal 
klaar voor het seizoen 2021. Vanaf zater-
dag 29 mei zal de stichting het gebouw 
iedere zaterdagmiddag van 13.00 tot 
16.30 uur openstellen voor bezoekers. 
Bezoekers kunnen dan genieten van de 
historie, de architectuur en de prachtige 
voorwerpen van het gebouw. Daarnaast 

gaat er een speciale vriendenwerfactie van start: wanneer je 
‘Vriend’ van de Antonius Abt wordt en het gebouw steunt met 
een jaarlijkse bijdrage, krijg je gratis twee kleine  Antoniuskoe-
ken bij Bakkerij Van Dongen in Terheijden!
Vriendenactie: word  Vriend en krijg twee Antoniuskoeken
Om de Antonius Abt voor Ter-
heijden en haar omgeving te 
behouden, werft de stichting 
zogenoemde ‘Vrienden van de 
Antonius Abt’. Deze Vrienden 
steunen het gebouw met een 
jaarlijkse bijdrage waardoor 
kan worden voorzien in het 
onderhoud van het gebouw. 
Deze week ontvangen Terheij-
denaren een folder in hun 
brievenbus waarmee ze zich 
kunnen aanmelden als nieuwe 
‘Vriend’. Tegen inlevering van 
deze folder bij Bakkerij Jürgen 
en Carolien van Dongen in Terheijden krijg je twee kleine Anto-
niuskoeken als bedankje. Niet alleen goed voor Terheijden dus, 
maar ook nog erg lekker!
Geen folder ontvangen of niet woonachtig in Terheijden, maar 
wel  Vriend worden? Dat kan uiteraard. Losse folders zijn te vin-
den bij Bakkerij Van Dongen en in zaal De Abt tijdens de open-
stelling van het gebouw. De actie loopt van 22 mei t/m 12 juni 
2021.
Openstelling gebouw: kunstexposities, geschiedenis en 
een bijzondere wand
In navolging van 2020 opent Stichting Behoud de Antonius Abt 
ook in 2021 vanaf 29 mei tot en met 25 september iedere 
zaterdagmiddag de deuren van de Antonius Abt in Terheijden. 
Van 13.00 tot 16.30 uur kan iedereen gratis een kijkje komen 

Nieuwe ‘Vrienden’ van de Antonius Abt 
die zich aanmelden krijgen twee 

Antoniuskoeken als bedankje
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 1. Ingrid Karremans
 2. Anita Dudok
 3. Ilse Rijpsma
 4. Cor Franken
 5. Tonnie Voogt
 6. Elly Bloemendaal
 7. Nettie van Gils
 8. Wilma Gommeren
 9. Toos Verdaasdonk
 10. Shu-Kwan Man
 11. Els Geurts
 12. Frans Snoeren
 13. Tonny van Geel
 14. Lisette van der Reijt
 15. Susan de Smit
 16. Linda van Lieshout
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nemen in het bijzondere monumentale gebouw. Kom kennis ma-
ken met de geschiedenis van de Antonius Abt en aanschouw 
ook het grootschalige kunstwerk, dat tevens fungeert als af-
scheidingswand.
Net als vorig jaar zullen er tijdens de openstelling lokale kun-
stenaars exposeren in het zaalgedeelte ‘De Abt’. In deze open 
ruimte komen de kunstwerken, van foto’s tot schilderijen en van 
beelden tot keramieken werken, goed tot hun recht. 
Op de eerste zaterdagmiddag van de openstelling op 29 mei 
zijn er twee bijzondere exposities te zien. Zo stelt Els  Vonk 
uit Terheijden met haar ‘Elza’s objecten’ expressieve beelden, 
die geïnspireerd zijn op de menselijke stem, tentoon. Daarnaast 

exposeert Eva Pieterman uit Hooge Zwaluwe op de 29e. Eva 
werkt met een textielverharder, waarmee allerlei materialen die 
vloeistof absorberen, worden verhard. Op deze manier maakt 
ze prachtige creaties. 
Kortom, genoeg te zien en beleven tijdens de openstelling van 
de Antonius Abt. Uiteraard wordt er tijdens de openstelling re-
kening gehouden met de dan geldende coronamaatregelen.

LF  WATERLINIEROUTE

De Stichting Landelijk Fietsplatform heeft het licht gezien: voor 
het éérst doet een Landelijke Fietsroute (LF) Terheijden aan 
met de nieuwe ‘Waterlinieroute’! Dit is de 4e zogenaamde 
‘LF-icoonroute’, want tegelijkertijd vormt het Landelijk Fiets-
platform de LF-routes (sinds 1974) om in een beperkt aantal 
unieke LF-icoonroutes.
De eerste 3 waren de Maasroute (2019), daarna volgden de 

Zuiderzeerou-
te en Kustrou-
te (2020). En 
nu rijgen ze in 
2021 de ver-
dedigingslinies 
van de Stelling 
van Amster-
dam, de Nieu-
we Hollandse 
Waterlinie en 
Zuiderwaterli-
nie aan elkaar 
en daarin mag 

De Antonius Abt is van 29 mei t/m 25 september iedere zaterdagmiddag 
gratis te bezoeken
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Terheijden natuurlijk niet ontbreken😉. Heb nog éven geduld 
om op de fiets te springen, want de complete route (= 410 kilo-
meter) is pas in juni gereed - zo ook de website.

FOTO  VAN DE MAAND

De foto van de maand mei van fotoclub Dinasa. 
De fotograaf is Frank van der Sanden.

WIJ  ZIJN  VRIJWILLIGER.  JIJ OOK?

Op www.vrijwilligerswerkdrimmelen.nl vind je alle actuele va-
catures. 
Voor organisaties: hier kun je zelf vacatures voor vrijwilligers 
plaatsen.
Voor vrijwilligers: hier kun je zoeken naar mogelijkheden. 
Wil je meer weten of een gesprek, laat het weten via email: 
vip@swodrimmelen.nl of telefoon: 0162 451894.
Vrijwillig chauffeur
Ken je de zorgboerderij “Levensvreugd’ op Den Hout? Hier ko-
men vooral oudere mensen naar de dagbesteding en hebben 
een fijne dag op deze boerderij. Deze mensen worden ‘s mor-
gens opgehaald en ’s middags weer naar huis gebracht. Ben jij 
een chauffeur die dit 1 of  2 maal per week wil doen? 
Vrijwilliger Ontdek-lab
Dit project wordt georganiseerd door Theek 5.  Je gaat met 
kinderen van de basisschool aan de slag met proefjes en onder-
zoeken etc. op het gebied van techniek. Je levert mee ideeën 
aan, verzamelt het benodigde materiaal, begeleidt de kinderen 

50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden   06-51996129 

info@harmonieterheijden.nl
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en maakt hen op deze manier enthousiast voor techniek.  
Italiaans koken
Een alleenstaande oudere man kan door zijn ziekte en beper-
kingen niet meer koken. Het Nederlandse eten wat hij krijgt 
vindt hij minder lekker. Hij vindt het heel fijn wanneer iemand 
af en toe bij hem een lekkere Italiaanse maaltijd wil bereiden, en 
natuurlijk dan samen eten.  
Vrijwilligerswerk bij VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Ter-
minale Zorg)
‘Er zijn’ voor mensen die thuis willen sterven. In die bijzondere 
situatie bied je hulp en steun aan de cliënt en zijn/haar omgeving. 
Voorbeelden zijn:  waken, helpen bij eten of drinken, de familie 
aflossen zodat zij wat rust krijgen. Je bent een klankbord om 
zorg en verdriet mee te delen. Je hebt tijd, aandacht en rust 
volgens de wens en behoefte van de cliënt.

VAN KOETJE NAAR  TOETJE

Lezers van mijn rubriek zullen herken-
nen dat ik voor mijn gesprekken graag 
eerst het verleden induik. Ik ben dan 
ook blij met de start van het gesprek 
waarbij Ruud  Taks begint over het eeu-
wenoude verleden van deze mooie plek. 
Ruud, Marja en ik zitten samen aan tafel 
in de kantine van Marja’s Zuivelijs, onderdeel van boerderij De 
Laak. Het woordenboek vertelt mij het volgende over een ‘laak’: 
een beek of gegraven waterloop, welke in het verleden de grens 
vormde tussen twee marken. 
Familiebedrijf
De boerderij staat aan de rand van Terheijden, aan het begin van 
de Moerdijkseweg en is al 3 generaties in de familie Taks. Zoon 
Ruud heeft, verrijkt met de kennis van de Wageningse universi-
teit, 10 jaren geleden het bedrijf overgenomen en zich volledig 
gericht op de productie van melk. Akkerbouw kent het bedrijf 
ook van oudsher en deze staat nu in dienst van het voeren van 
de 290 melkkoeien en 150 kalfjes. In de studiegangen te Wage-
ningen liep Ruud Marja tegen het lijf. Zij had daar de keuze voor 
levensmiddelentechnologie gemaakt. Zulk een leerstoel bestaat 
natuurlijk niet zonder wat er groeit en bloeit rond de boerderij, 
dus die kennismaking had ook professionele potentie.
Van koetje naar toetje/ melk
Er vloeit jaarlijks zo’n 3 miljoen liter melk door het bedrijf en 
deze verdween tot zo’n 3 jaren terug onzichtbaar in de melkwa-
gens van de afnemer, richting de anonieme klant. 
Marja was werkzaam in de voedingsindustrie en hield zich be-
zig met productontwikkeling. Dat was een mooie, leerzame tijd, 
maar de puurheid werd door haar als minder ervaren. De focus 
lag meer op kostprijs dan op de kwaliteitsbeleving. Kleur- en 
smaakstoffen, smaakpasta’s; zulke termen gaan schuil achter pro-
ducten die we vooraan zien liggen in de winkelschappen. Allen 
mogen echter tappen uit hetzelfde vaatje met dat wonderlijke 
witte goed. Maar hoe bijzonder en uniek melk éigenlijk is, daar 
staan sommigen niet voldoende bij stil. De voedingsstoffen die 

DE ZIEL VAN DE ZAAK
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het bevat, de veelzijdigheid ervan… Ik kijk ondertussen wat 
rond in de ruimte waar we zitten. Het oogt hier gezellig, maar 
er spreekt ook dankbaarheid uit naar het werk dat hieronder 
wordt verricht: Ik zie bijvoorbeeld diverse afbeeldingen van 
koeien aan de wand, op de kast en zelfs op mijn mok. En op de 
muur prijken certificaten van koeien die een prestatie hebben 
geleverd qua melk- en vetvolumes.  Achter mij is een groot raam, 
alsof ik vanachter een skybox uitkijk op de stal. “Alle koeien 
zijn familie van elkaar, we zijn begonnen met 10 tantes”, hoor ik 
Ruud zeggen. 
Dat zal een dynamiek en gekeuvel zijn daar beneden. Toch lijkt 
het mij wel wat. Ik verlang er zelfs naar in deze tijd:  Samen ko-
men met mijn familie en vertoeven in een grote ruimte. Onder-
ling wat rondlopen, natje en droogje erbij. Nichtjes die gniffelen 
in een hoekje en een jolige tante haalt wat oude koeien uit de 
sloot. De wc is nooit ver weg en ondertussen sta je droog en 
oogt de omgeving schoon.

Genieten
‘Onze ziel en zaligheid zit in ons ijs’. Kijk, daar kan ik wat mee. Ik 
vind het een fijn gesprek, wat echter maakt dat de tijd snel voor-
bij gaat. Daarom stap ik verheugd met een halve liter ‘ziel van de 
zaak’ op de fiets naar huis om thuis het interview voort te zetten.  
Mijn dochters staan in de deuropening te wachten. “Pap, hoe 
was het bij de koeien?” en “Heb je iets meegebracht?” Ik zet de 
pot ‘vanille met chocolade koekkruimels’ op tafel. Het vrolijke 
etiket wordt zonder haperen opgelezen door onze oudste. Het 
is kenmerkend voor het product, dat ze alle ingrediënten kan 
lezen én kent. Ik schep wat in een bakje en het ijs laat zijn geur 
vrij. De kleur valt op, is lichter dan vanillevla en de bak is goedge-
vuld, ook flink van gewicht. Ik ben stil en sluit de ogen, omdat het 
nu de beurt is aan de smaak.  We starten bij de romige smaak 
van melk, dus in de weiden van ‘De Laak’. De koeien vormen 
onderdeel van een keten die zoveel mogelijk gesloten wordt. 
Sappig gras en verse klaver, een mengsel dat CO2 vangt en ook 
stikstof. Ook wordt er geprofiteerd van de reststromen van 
bierbrouwers en suikerbieten, die genoeg vezels bevatten voor 
een gezond en divers menu. We verlaten de weiden en slaan 
rechtsaf de Hoofdstraat in, waar bakkerij Van Dongen de koek-
kruimels speciaal voor Marja maakt. Ik bof dat ik deze smaak heb 
uitgekozen als ik hiervan geniet samen met de romige vanille. 
Hoe de structuur van de kruimels zo lekker bros en apart te 
proeven is, is mij een raadsel. Onderweg in het dorp vinden we 
links en rechts van de weg afnemers in winkels en horeca, die 
op verschillende manieren hun waardering voor deze ijsproduc-
ten laten merken. Vervolgens ga ik in gedachten de polder in 
waar bijvoorbeeld aardbeien, zo van de teler, terecht komen in 
de zachtroze ijsmassa die ik heb mogen zien in de productie-

ruimte op de Laak. Die smaak is voor een volgende aankoop. 
Een product maken waar je anderen blij mee kunt maken en de 
waardering toont voor onze mooie omgeving, dat is het doel 
van Marja’s Zuivelijs en hiermee zijn Marja en Ruud volgens mij 
goed bezig. Dan mag ik afsluiten met een uitnodiging:  Men is 
van harte welkom, ook voor een kijkje in de stal. Kijk voor meer 
informatie en om alvast in de stemming te komen op de leuke 
site www.zonzeelzuivel.nl.

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

Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 22 mei 19.00 uur:  Pinksteren. Eucharistieviering 
en 1e H. Communie. Extra Collecte: Ned. Missionarissen. Voor-
ganger: pastoor M. Lindeijer. Orgel: dhr. J. Horbach. Zang: dhr. H. 
Vergouwen.
Zaterdag 29 mei 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: 
kapelaan L. Ballester. i.s.m.  A.S.T.
Zondag  30 mei 11.00 uur: Doop Freya van Meer door ka-
pelaan L. Ballester.
MEDEDELINGEN
Kanselbericht Vijf Heiligen Parochie zondag 2 mei
Beste parochianen,
Namens het pastoraal team en het bestuur van de Vijf Heiligen 
Parochie wil ik u op de hoogte brengen van de voorziene wijzi-
gingen in het pastoraal team per 1 september van dit jaar.
Op 1 juli vorig jaar werd pater Marc Lindeijer benoemd tot 

KERKEN
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waarnemend pastoor van onze parochie. Op 1 september volg-
de de benoeming van Lucio Ballester tot kapelaan. Het afgelo-
pen jaar hebben zij, met de zeer gewaardeerde steun van Giny 
van de Korput, zorg gedragen voor het pastoraat in onze paro-
chie. Zij deden en doen dit met veel inzet, maar het ideaal bleef 
toch steeds de benoeming van een voltijds pastoor. Daarover 
kunnen wij nu meer zeggen. 
Bisschop Liesen heeft aan pastoor Ronald van Bronswijk ge-
vraagd om pastoor te worden van de Vijf Heiligen Parochie. Ro-
nald van Bronswijk is priester van het bisdom Breda en is al in 
verschillende parochies pastoor geweest, onder meer in Oos-
terhout en Raamsdonksveer. Op dit moment is hij als zodanig 
werkzaam in de Sint Norbertusparochie in Roosendaal. Pastoor 
Van Bronswijk heeft al kennisgemaakt met ons pastorale team 
en ons bestuur, een kennismaking 
die heel positief is verlopen. Er is 
van beide kanten alle vertrouwen 
op een goede samenwerking.
Met ingang van 1 september 
wordt Ronald van Bronswijk onze 
nieuwe pastoor en nemen wij afscheid van waarnemend pas-
toor Marc Lindeijer en van kapelaan Lucio Ballester. Pater Lin-
deijer zal, naast zijn functie als vicaris-generaal, halftijds pastoor 
worden van de Sint Norbertusparochie, ter ondersteuning van 
een communauteit van paters van het Goddelijk  Woord, aan 
wie die parochie wordt toevertrouwd. Over de nieuwe zending 
van kapelaan Ballester is het overleg op dit moment nog gaande. 
Pastoor Van Bronswijk mag in onze parochie blijven rekenen op 
de ervaring en het pastorale werk van Giny van de Korput en 
op de grote en waardevolle inzet van teamassistent Jolanda van 
Bragt. 
De datum waarop pastoor Van Bronswijk zal worden geïnstal-

leerd als pastoor van onze parochie moet nog worden bepaald. 
Ook de datum waarop afscheid wordt genomen van pater 
Lindeijer en kapelaan Ballester staat nog niet vast.  Wij houden 
u hiervan op de hoogte. 
Coronamaatregelen
Bij binnenkomst wordt u gevraagd naam en telefoonnummer 
op te schrijven. Tijdens de viering kan er niet gestookt worden, 
de kerk wordt warm gestookt tot een kwartier voor aanvang 
van de viering. Er is in deze viering geen koor, wel een cantor/
organist of klein zanggroepje, maar er mag niet meegezongen 
worden. Het dragen van mondkapjes in de kerkelijke ruimte: 
graag bij binnenkomst mondkapje op, als u in de ruimte zit mag 
het mondkapje af, als u de kerk verlaat weer mondkapje op. In 
onze kerken geldt 1,5 m. afstand. Kom niet naar de viering bij ge-
zondheidsklachten. Geef elkaar geen hand. Indien er communie 
wordt uitgereikt, gaat dit veilig.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is geopend op 
vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, telefoonnummer 076 
5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, 
jubileum, een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen 
doopbewijzen enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u 
contact opnemen met telefoonnummer 06 51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. weten 
aan het parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden via
telefoonnummer 076  5931216 of via e-mailadres (zie boven). 
Bij voorbaat dank.
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GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Tweede Pinksterdag 
Op  Tweede Pinksterdag (24 mei) is zowel het gemeentehuis als 
de milieustraat gesloten.
Bestrijding Eikenprocessierups
Inmiddels is de behandeling van de gemeentelijke eiken om 
de eikenprocessierups te bestrijden gestart. De eikenbladeren 
worden bespoten met biologische bestrijdingsmiddelen. De aan-
nemer probeert zoveel als mogelijk overdag te behandelen. Als 
het hard waait of regent kan er overdag geen bestrijding plaats-
vinden en kan het voorkomen dat er ook ’s avonds, ’s nachts of 
vroeg in de ochtend gewerkt wordt. Hiervan is enige overlast 
mogelijk, gelukkig is deze van korte duur. 
Dit jaar worden, evenals in 2020,  alle eiken (behalve in de bosge-
bieden en locaties aangewezen door de vlinderstichting) biolo-
gisch bestreden. Er worden twee preventieve bestrijdingsrondes 
uitgevoerd waarvan de eerste ronde in deze periode start. De 
landelijke ontwikkelingen op het gebied van de processierups 
worden nauwlettend in de gaten gehouden en toegepast. Zo is 
er vorig jaar een experiment met natuurlijke bestrijding door 
vogels gestart. Er zijn nestkastjes voor de koolmees opgehangen 
op locaties met een hoog risico.

De aanpak van de gemeente op de lange termijn is gericht op 
het herstel van het natuurlijk evenwicht met voldoende natuur-
lijke vijanden van de eikenprocessierups. Dit bereiken we on-
der andere door meer diversiteit aan te brengen in beplanting, 
waardoor die aantrekkelijker worden voor natuurlijke vijanden 
van de rups.
Ook komt bij het ecologisch bermbeheer de komende jaren 
meer en meer de nadruk te liggen op gefaseerd maaien (biodi-
vers). Door biodivers maaien houd je verspreid van april tot in 
oktober maandenlange bloei in de bermen. Hierbij wordt een 
constante afweging tussen biodiversiteit, het beeld buiten en de 
functie van de plek gemaakt.
Op een aantal locaties vindt geen preventieve bestrijding plaats. 
Volgens de vlinderstichting komen hier namelijk vlindersoorten 
voor die extra beschermd worden. 
Het bestrijdingsmiddel heeft geen effect op vogels, huisdieren en 
mensen. Het bestrijdt uitsluitend de rupsen. De bacterie wordt 
op het blad gespoten en zodra de rupsen hiervan eten tast de 
bacterie het darmkanaal aan waardoor de rups dood gaat.  Als 
de rups dood is sterft ook de bacterie.
Op www.drimmelen.nl/eikenprocessierups is alle relevante in-
formatie over de eikenprocessierups te vinden. Wie een nest 
van de eikenprocessierups ziet op een gemeentelijke boom kan 
dit doorgeven via de app van de gemeente Drimmelen, de websi-

GEMEENTE
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te www.drimmelen.nl/meldpunt of via telefoonnummer 140162.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Wagenberg, Flippenpad 12 (4845 CZ) (W-2021-0284): Het 
plaatsen van een perceelafscheiding. Ingekomen d.d. 22-04-2021. 
Terheijden, naast Hillen 1 (4844 AS) (W-2021-0288): Het op-
richten van een bouwplaats. Ingekomen d.d. 22-04-2021.
Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
Terheijden, Markstraat 2 (4844 CR) (W-2021-0065): Het ver-
vangen van de bestaande antennes van T-mobile. Besluitdatum: 
05-05-2021. 
Het aangegeven besluit is nog NIET verleend. Het college heeft 
besloten om in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voor de genoemde aanvragen de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van (maximaal) 6 weken. U kunt als 
derde-belanghebbende geen bewaar maken tegen de verlen-

gingsbesluiten. Dat kan pas nadat er op de aanvragen is beslist.
DORPSGERICHT WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om 
het bevorderen van leefbaar-
heid, veiligheid en sociale be-
trokkenheid. 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.  
Wilt u ook alert zijn in uw buurt? Meld u dan aan voor 
Alert Drimmelen
Alert Drimmelen bestaat uit whatsapp-groe-
pen met bewoners die alert zijn in de buurt. Als 
ze verdachte situaties, personen of voertuigen 
signaleren melden ze dat bij de politie. Bij he-
terdaad meteen via 112, in andere gevallen via 
0900 8844. Daarna sturen ze een appberichtje 
naar de groep. Op deze manier kunt u met elkaar alert zijn op 
wat er in de straat/ buurt gebeurt en dat als dit nodig is delen 
met de politie.
Bent u nog geen lid? Meld u dan aan via www.alertdrimmelen.
nl bij de juiste straat. De aanmelding wordt dan rechtstreeks 
doorgestuurd naar de coördinator van de straat/ buurt. Als u 
geen reactie krijgt kunt u een e-mail sturen naar dorpsgericht-
werken@drimmelen.nl.

BOOM ZOEKT GROND IN DRIMMELEN

Met het oog op de Nationale Boomfeest-
dag 2021, dit jaar verplaatst naar 10 novem-
ber, organiseert de gemeente Drimmelen 
samen met Platform Kiemkracht Drimme-
len de actie ‘Boom zoekt grond’. Deze actie 
bestaat uit twee delen: inwoners kunnen 
locaties in de 
openbare ruim-

te voordragen waar zij een boom 
wensen én/of zij kunnen een boom 
met 50% korting bestellen voor in 
hun eigen tuin. Aanmelden kan tot 1 
juli 2021.
Meer groen in de blauwgroene gemeente
“Groen leeft en verbindt! Dat is de titel van ons groenbeleids-
plan en dat sluit naadloos aan bij deze actie. Bomen verbeteren 
de luchtkwaliteit, zijn noodzakelijk voor de opname van CO2 
en regenwater, helpen tegen hittestress en zijn belangrijk voor 
het versterken van de biodiversiteit. Daarnaast maken groen en 
bomen wijken aantrekkelijker om te leven en in groene wijken 
zijn mensen gelukkiger. 
Daarom willen we graag meer bomen in onze gemeente en dit 
project is een mooie kans om dit samen in te vullen. Voor deze 
actie kunnen de inwoners kiezen uit verschillende bomen die 
ook een waardevolle bijdrage leveren aan het verhogen van de 
biodiversiteit van vogels, bijen, vlinders en andere insecten,” 
vertelt wethouder Jan-Willem Stoop. Platform Kiemkracht 
Drimmelen vult aan: “Bomen zijn onmisbaar. Zeker nu de gevol-
gen van de klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit 
steeds zichtbaarder worden. Bomen bieden eten en schuilplaat-
sen aan ontelbare dieren zoals vogels, bijen, vlinders en andere 
nuttige insecten. Daarnaast geven ze schaduw, voorkomen over-
verhitting van straten en pleinen, en vormen een barrière voor 
extreme weersomstandigheden.”
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Actie
Om nieuwe locaties voor de geselecteerde bomen te vinden, 
zetten de gemeente Drimmelen en Platform Kiemkracht Drim-
melen nu de actie ‘Boom zoekt grond’ op twee manieren uit:
• Een plaats in de openbare ruimte voordragen

Het ene deel van de actie bestaat uit het voordragen van plaat-
sen in de openbare ruimte, waar de inwoners graag een nieuwe 
boom zien. Door een foto in te sturen van de gewenste locatie 
binnen de gemeente Drimmelen kan die plek genomineerd wor-
den. Wie een mooie plek heeft gevonden in de openbare ruimte 
kan die locatie met foto tot 1 juli 2021 voordragen via een for-
mulier op www.drimmelen.nl/actie-boom-zoekt-grond. Bij het 
kiezen van een locatie moet wel rekening worden gehouden 
dat een boom daar voldoende ruimte heeft om, zowel boven als 
onder de grond, volwaardig uit te kunnen groeien. Na 1 juli be-
kijkt de gemeente samen met Kiemkracht alle aanmeldingen en 
worden in fases, waar mogelijk, passende nieuwe bomen geplant 
op de voorgedragen openbare locaties. 
• Boom in eigen tuin

D a a r n a a s t 
kunnen inwo-
ners ook één 
boom per 
hu ishouden 
met 50% kor-
ting bestellen, 
om te plaat-
sen in hun 
eigen tuin. 
De gemeente 
legt de ande-
re helft van 
het aankoop-

bedrag bij. De voorkeur wordt gegeven aan gronden die vanaf 
de openbare ruimte zichtbaar zijn, zoals voor- en zijtuinen. Dit 
om het groene karakter van de gemeente verder te versterken. 
Maar ook inwoners met een achtertuin of privéweide kunnen 
zich aanmelden, want elke locatie voor een extra boom is van 
harte welkom! 
Er is de keuze uit een breed assortiment aan bomen. Denk 
daarbij aan:  appelboom, wilg, witte moerbei, perenboom, noten-
boom, winterlinde en nog veel meer. Maar denk bij het bepalen 
van uw keuze wel goed na over welke boom er in uw tuin past. 
Het volledige overzicht is te vinden op www.drimmelen.nl/actie-
boom-zoekt-grond. 
Inwoners van de gemeente die dat graag willen, kunnen dus per 
huishouden één boom uit de keuzelijst bestellen voor op hun 
privégrond. Hiervoor kunnen zij zich tot 1 juli 2021 aanmelden 
via www.drimmelen.nl/actie-boom-zoekt-grond. Hier hoort een 
eigen bijdrage van 50% van de originele prijs bij. Bij de aanmel-

vervolg op blz 18
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ding moet een foto aangeleverd worden, waarop de gewenste 
locatie voor de boom te zien is. Op die locatie moet de boom 
namelijk wel voldoende groeiruimte hebben. De bomen hebben 
op het moment van aankoop een plantmaat van 10 tot 12 cen-
timeter. Op 1 meter hoogte heeft de boom dan een stamom-
trek van 10 tot 12 centimeter. Hoe groot de bomen uiteindelijk 
worden hangt af van de soort. Die informatie is te vinden bij het 
overzicht van de bomen op de website van de gemeente. 
De gemeente regelt de aankoop van de bestelde bomen. De 
eigenaar van de grond zorgt zelf voor het ophalen en planten 
van de betreffende boom. In totaal stelt de gemeente maximaal 
200 bomen voor dit deel van de actie beschikbaar. Hierbij geldt: 
op = op. 
Na 1 juli bestelt de gemeente de bomen bij een lokale boom-
kweker. Daarna krijgen de aanmelders verdere richtlijnen, de 
factuur die vooraf voldaan moet worden en plantinstructies. 
Vanaf woensdag 10 november 2021 (Nationale boomfeestdag 
2021) tot uiterlijk 31 januari 2022 kunnen de bomen opgehaald 
en geplant worden, zodat ze in de lente van 2022 mooi in bloei 
staan! De gemeente ontvangt ook graag foto’s van het eindre-
sultaat. 
Kijk voor meer informatie over de tweedelige actie ook op 
www.drimmelen.nl/actie-boom-zoekt-grond.

GEMEENTELIJK HUISHOUDBOEKJE 
LAAT PLUS ZIEN OVER 2020

De gemeente Drimmelen heeft de rekening over het coronajaar 
2020 opgemaakt en heeft een overschot van € 282.000. Wet-
houder financiën Harry Bakker spreekt van een mooi resultaat. 
“Verreweg het meeste wat we beloofden hebben we gedaan, 
ondanks corona. Tegelijk wisten we de lasten voor onze inwo-
ners laag te houden. Nu hoop ik dat we snel terug naar normaal 
kunnen,” aldus Bakker die de sportfaciliteiten in de dorpen een 
groot deel van het jaar op slot zag zitten. 
Gestaag doorgewerkt
“Centraal stond natuurlijk de bestrijding van het coronavirus en 
het opvangen van de gevolgen hiervan voor de lokale samenle-
ving, waar veel tijd en energie naartoe is gegaan”, vertelt Bak-
ker. “Ondertussen zijn 
we verder gegaan met 
de oplevering van de 
gerenoveerde zwem-
baden De Randoet 
en Het Puzzelbad, 
met het bouwen van 
woningen, hebben we 
grote stappen gezet 
voor de energietransitie en op het gebied van duurzaamheid, 
we zijn begonnen met een nieuw bos, we hebben het Beverpad 
verlengd, geïnvesteerd in de zorg en in toerisme en vrijetijds-
economie. Ook zijn we begonnen met de vernieuwing van ons 
economisch beleid.”
Bestrijding coronavirus
Het is de eerste jaarrekening met een ‘coronaparagraaf’. Hierin 
schenkt het college aandacht aan het effect van de uitbraak van 
COVID-19 op de gemeente, zoals op welke punten het beleid 
wijzigde door het coronavirus.  Wethouder Bakker: “Wat co-
rona wel heeft veroorzaakt is dat we onze burgerparticipatie 
digitaal moesten organiseren. Dat betekende dat we veel dingen 
heel anders moesten doen. Gelukkig konden veel inwoners daar 
goed in meegaan.”
Meevaller
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Naast enkele kleinere meevallers, zoals de 
opbrengst van de verkoop van landbouw-
grond en reststroken, kwam de grootste 
meevaller met de decembercirculaire van 
het Rijk. De hierin vermelde uitkering uit 
het gemeentefonds bleek veel groter dan 
verwacht. Het positieve resultaat gaat 
naar de algemene reserve. De raad be-
handelt de jaarrekening inhoudelijk in de 
raadsvergadering van 3 juni.

CORONAHULP  VOOR 170 
VERENIGINGEN, CLUBS EN 
ORGANISATIES 

Als de gemeenteraad akkoord gaat, ver-
leent de gemeente Drimmelen een co-
ronasubsidie aan zo’n 170 clubs, vereni-
gingen, exploitanten en organisaties die 
belangrijk zijn voor het maatschappelijk 
leven in Drimmelen. ‘Het is vooral be-
doeld om een steuntje in de rug te geven 
voor de opstart na corona en perspectief 
te bieden,’ zegt wethouder Harry Bakker. 
‘We zijn er als college samen voor gaan 
zitten om te kijken hoe we de verenigin-
gen tegemoet kunnen komen.’
Tegemoetkoming

‘We hebben bijna € 175.000,- vrijgemaakt, 
waarmee we ook een subsidie kunnen ge-
ven aan clubs die buiten de boot vielen 
voor de landelijke regelingen van het rijk,’ 
zegt Harry Bakker. ‘Corona raakt de ver-
enigingen, sporthallen en organisaties die 
nu op slot zitten. Hoewel de financiële 
schade soms meevalt, zit er vooral frus-
tratie dat de clubs niet datgene kunnen 
doen waarvoor ze bestaan, namelijk acti-
viteiten organiseren. Om de verenigingen 
tegemoet te komen is € 75.000,- uitge-
trokken. Ik hoop dat dit voor het laatst 
nodig is en dat ze snel hun normale acti-
viteiten kunnen hervatten.’

Maatschappelijk 
Wethouder Lieke Schuitmaker is blij dat 
ook de exploitanten van gemeentelijke 
accommodaties tegemoet kunnen wor-
den gekomen met deze regeling. ‘Ge-
meenschapshuizen en gebouwen voor 
sociaal cultureel werk hebben flink onder 
druk gestaan: er kon bijna geen omzet ge-
haald worden in het afgelopen jaar terwijl 
de kosten doorliepen. Daarom springen 
we als gemeente bij met € 85.000,- voor 
exploitanten van ons maatschappelijke 
vastgoed.’

Leergeld
‘We reserveren ook extra bedragen voor 
de Voedselbank (€ 1.525,-) en Stichting 
Leergeld (€ 12.650,-),  nadat vanuit wet-
houder Jürgen Vissers hiervoor aandacht 
werd gevraagd,’ vertelt wethouder Bak-
ker. ‘De vrijwilligersorganisaties zoals de 
sport- en muziekverenigingen, ouderen-
clubs en de comités die zich bezighouden 
met volksfeesten en jaarlijks een waarde-
ringssubsidie van ons ontvangen, krijgen 
nogmaals het basisbedrag van € 213,- en 
sommigen 25% van het subsidiebedrag 
voor de jeugdleden dat ze dit jaar van 
ons hebben ontvangen. Ook de ijsclubs in 
Terheijden en Lage Zwaluwe krijgen een-
malig € 1.000,- vanwege de misgelopen 
entreegelden en de extra kosten die zij 
vanwege corona hebben gemaakt.’
Vaststelling en vervolg
Het voorstel wordt begin juni behandeld 
door de gemeenteraad tijdens de raads-
vergadering van de Jaarrekening. De par-
tijen die het betreft krijgen hierover nog 
bericht vanuit de gemeente met aanvul-
lende informatie.

Rondom de Toren wordt bezorgd 
op woensdag of donderdag.

Geen RdT in uw brievenbus? 
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

of weekbladen@spotta.nl
of bel 076 5932137.

Graag postcode en huisnummer 
vermelden.

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

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl



OPDAT  WIJ NIET  VERGETEN

Dodenherdenking  Terheijden

Met dank aan Gerard van Vugt


