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WMO-loket			
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Milieustraat Terheijden		
076 - 593 4795
openingstijden		
ma. - vr. 13 - 16 u, za 10 - 15 u
Ophalen afval Terheijden groen: elke woensdag, grijs: 11/8 - 8/9
Wagenberg groen: elke vrijdag, grijs: 13/08, 10/09
Ophalen oud papier		
21/08, 11/09
Ophalen plastic
Terheijden 04/08 - 18/08 - 01/09
Wagenberg 06/08 - 20/08 - 03/09
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden		
di.- wo.15 - 17 u, vr.15 - 19.30 u
Woonvizier			
0162 - 679 800

UITGAAN
ZOMERMARKT
Op vrijdag 30 juli a.s. wordt
van 13.00 tot 17.00 uur een
Zomermarkt georganiseerd op
Koningsveld 1 in Terheijden.
Iedereen is welkom!

Wat kun je verwachten?
Zanger Mario - snoezelen met ezeltjes - suikerspinnen, popcorn
en ijsjes - Clown Willy - promotieteam Mont Ventoux kraampjes met zelfgemaakte cadeautjes van de ac’s van Sovak rommelmarkt - bloemen van geWOON gezellig.
Beleef de zomer!

SUMMERVIBES DRIMMELEN:
ZOMERACTIVITEITEN VOOR JONGEREN!
Deze zomervakantie hebben jongeren in de gemeente
Drimmelen de keuze uit extra
veel leuke activiteiten tijdens
de Summervibes Drimmelen.
Hiermee willen de gemeente Drimmelen en Surplus de
jongeren (12-18 jaar) iets extra’s bieden in coronatijd. De gemeente en Surplus Jongerenwerk hebben dit initiatief opgezet
in samenwerking met De Cour, Pact by Prinse, Polderevents,
Mommers Outdoor en De Belhamel.
Activiteitenkalender Summervibes
Jongerenwerker Paul van Dijk (Surplus): “De komende zes weken bieden we met de Summervibes elke week drie verschillende zomeractiviteiten aan. De activiteiten zijn gericht op sport,
beweging en ontmoeting. De wekelijkse kalender wordt steeds
in de week ervoor op o.a. mijn Facebookpagina (Paul Jongerenwerker Drimmelen) en Instagram (jongerenwerkerpaul) bekendgemaakt.”
Impact corona op
jongeren
Wethouder Jürgen Vissers (Jeugd): “De coronapandemie
heeft
een grote impact op
het leven van jongeren.
Naar school gaan, elkaar
fysiek ontmoeten en sa-
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men sporten was vanwege de coronamaatregelen lange tijd niet
of nauwelijks mogelijk. Met dit initiatief willen wij de jongeren
een ‘extra steuntje in de rug’ geven en daarom hebben we dit
jaar geld beschikbaar gesteld voor deze leuke Summervibes activiteiten.”
Aanmelden
Jongeren van 12 tot 18 jaar uit de gemeente Drimmelen kunnen
zich aanmelden door een mail te sturen naar jongerenwerker
Paul van Dijk: Paul.vandijk@surplus.nl. Zet in je mail je naam,
nummer, woonplaats en leeftijd. Deelname is gratis. Per activiteit
is er een maximaal aantal deelnemers. Bedenk daarom vooraf
goed of je inderdaad bij de activiteit aanwezig kunt zijn, want na
aanmelding rekent de organisatie op jouw aanwezigheid.
Paul van Dijk: “Dus houd de kalender in de gaten, kijk wanneer
je kan en meld je dan snel aan voor activiteiten die je leuk lijken!” Jürgen Vissers voegt
toe: “Namens alle betrokkenen en mijzelf wens ik
alle jongeren heel veel
plezier toe deze zomer!”
Coronamaatregelen
De organisatie volgt de
landelijke coronamaatregelen op de voet. Indien
de maatregelen worden
aangescherpt, dan wordt
het programma hierop
aangepast.
Programma Summervibes
Week 30
30 juli ’21 Polderevents: Paintball toernooi, 15.00 - 17.00 uur
Week 31
2 augustus ’21 Mommers Outdoor: Klimmen (30 plaatsen),
14.30 - 16.00 uur
4 augustus ’21 De Belhamel: Klimmen indoorpark (30 plaatsen),
15.30 - 16.30 uur
6 augustus ’21 Polderevents: Paintball toernooi, 15.00 - 17.00
uur
Week 32
9 augustus ’21 De Cour: Suppen (20 plaatsen), 12.00 - 15.00 uur
11 augustus ’21 Pact by Prinse: Obstaclerun en lasergame (20
plaatsen), 14.00 - 16.00 uur
13 augustus ’21 Polderevents: Paintball toernooi (33 plaatsen),
15.00 - 17.00 uur
Week 33
16 augustus ’21 Mommers Outdoor: Klimmen (30 plaatsen),
14.30 - 16.00 uur
18 augustus ’21 De Belhamel: Outdoor lasergame (16 plaatsen),
15.30 - 16.30 uur
20 augustus ’21 Polderevents: Paintball toernooi, 15.00 - 17.00
uur
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Week 34
23 augustus ’21 De Cour: Voetbalclinic (30 plaatsen), 12.00 15.00 uur
25 augustus ’21 Pact by Prinse: Obstaclerun en boogschieten
(20 plaatsen), 14.00 - 16.00 uur
27 augustus ’21 Polderevents: Paintball toernooi, 15.00 - 17.00
uur
Week 35
30 augustus ’21 Mommers Outdoor: Klimmen (30 plaatsen),
14.30 - 16.00 uur
1 september ’21 De Belhamel: Outdoor Paintball (16 plaatsen),
15.30 - 16.30 uur
3 september ‘21 Polderevents: Paintball toernooi, 15.00 - 17.00
uur

EN TOEN GEBEURDE.....
O.V.U. HOUDT FESTIVAL EN IS OP DE
RADIO
In 1948 werd door O.V.U. het uitgestelde 55-jarig bestaan gevierd met een festival. “Dit heugelijk feit hebben wij gemeend
niet ongemerkt te moeten laten voorbijgaan, temeer nog daar
het Muziek- en Zangleven in deze na-oorlogse jaren een nog
grotere vlucht genomen heeft als wel ooit tevoren en iedere
vereniging als het ware een gelegenheid zoekt om naar buiten
op te treden om door muziekale klanken hun vreugde hierover
te uiten.”

Dat gebeuren werd aangekondigd als een “GROOT NATIONAAL FESTIVAL voor Harmoniën, Fanfares en Zangverenigingen enz. Dit festival zal gehouden worden op 6 en 9 Mei e.k.,
dagen die van oudsher gebruikt worden om door jubelklanken
uiting te geven over de vreugde van het wederkeren van de
zomerfeesten. Een prachtig terrein in het centrum van onze
plaats is hiervoor beschikbaar. Om na ingespannen musiceren
U ook gelegenheid tot vermaak te geven, is aan dit festival een
KERMESSE d’ETÉ verbonden.” Het feestterrein was waar nu de
appartementen staan aan het begin van de Brouwerijstraat.
In december 1948 mocht Fanfare O.V.U. zowaar optreden op
de radio. Dat was wel heel bijzonder. In de Volkskrant werd dit
in het programmaoverzicht van zondag 12 december vermeld.
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Wat was het die zondagmiddag rustig op
straat, want iedereen wilde dat wel horen.
In De Klok, voorloper van ‘t Carillon, was
daarover een uitgebreid artikel te lezen.

Het was een heel bijzondere gebeurtenis
geweest, waarover lang werd nagepraat.
Tijdens de volgende repetitie werden
door de voorzitter de vele binnengekomen felicitaties voorgelezen. “Zelfs uit
het centrum en oosten des lands en van
tot oordelen bevoegden, zoals dirigenten,
priesters enz. die eenparig de uitzending
zeer becomplimenteerden.”
Ook werden bloemstukken aangeboden
aan de vrouwen van de werkende leden,
die “wel hun klachten uitten over de vele
en soms langdurige afwezigheid van hun
mannen, maar tevens fier en trots zijn op
hunne prestaties.”
Tijdens de volgende jaarvergadering werd
gesproken over “het schitterend geslaagd
festival” en over de andere “hoogtepunten van ons verenigingsleven”. En “zichtbaar voldaan sloot de voorzitter dan ook
met een Christelijke groet deze vruchtbare eerste vergadering van 1949 waarop,
zoals op bijna elke repetitieavond, ook de
Zeereerw. Heer Pastoor aanwezig was”.
Dit was te lezen in DE KLOK.
Johan van der Made

OPROEPEN
VRIJWILLIGERSWERK

Op www.vrijwilligerswerkdrimmelen.nl
vind je alle actuele vacatures.
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.
Vrijwilliger digitale vraagbaak Seni-

orWeb Terheijden
Ben je handig in het gebruik van een
computer, laptop en smartphone en/of
ben je goed thuis in de wereld van de digitale overheid? En vind je het leuk om
jouw ervaring met anderen te delen?
Meld je dan aan als vrijwilliger bij het gratis inlooppunt ‘Digitale vraagbaak’, een
spreekuur op initiatief van Surplus Welzijn in samenwerking met SeniorWeb Terheijden. Het inlooppunt is gevestigd in de
Huiskamer D’n Hartel van Surplus Welzijn aan de Hoofdstraat 2 in Terheijden.
Als vrijwilliger ben je gratis lid van SeniorWeb.
Vrijwillig maatschappelijk begeleider Vluchtelingenwerk
Wil jij met jouw inzet het verschil maken
voor vluchtelingen?
De vrijwilligers en beroepskracht van
Vluchtelingenwerk begeleiden vluchtelingen in de gemeente Drimmelen. Zij
ondersteunen vluchtelingen bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en
werk. Ook geven zij voorlichting en gastlessen over vluchtelingen.
Vluchtelingenwerk heeft verschillende
vrijwilligersfuncties. Op dit moment is er
dringend behoefte aan maatschappelijk
begeleiders. Als maatschappelijk begeleider ondersteun je vluchtelingen die gehuisvest worden in gemeente Drimmelen
bij het wegwijs maken in de gemeente en
bij het integreren in Nederland en in de
gemeente Drimmelen. Je bent het aanspreekpunt voor de vluchteling naar andere instanties en helpt bijvoorbeeld met
het doornemen van de post.

Planner AutoMaatje SWO Drimmelen
Ben je goed met mensen, handig met een
computer en werk je graag vanuit huis?
SWO Drimmelen is per direct voor de
woensdagochtenden op zoek naar een
planner voor AutoMaatje.
ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwilligers minder mobiele
plaatsgenoten op verzoek vervoeren.
Als planner ben je vooral bezig met de
aanvragen, het matchen en de administratieve afwikkeling van ritten die aangevraagd worden. Je hebt contact met de
chauffeurs en deelnemers. Je bent achter
de schermen actief om mensen die minder mobiel zijn te helpen om toch overal
te komen.
Secretaris Agrarische Natuurvereniging Drimmelen&Moerdijk

5
(ANV)
Ben jij die nauwkeurige secretaris, met
hart voor de lokale agrariër, natuurbeheer en verfraaiing van het landschap?
ANV Drimmelen&Moerdijk is een vereniging voor alle boeren, burgers en buitenlui die het buitengebied van de gemeente
Drimmelen en Moerdijk een warm hart
toedragen. De vereniging organiseert
projecten op het gebied van agrarisch en
particulier natuurbeheer.
De vereniging zoekt per direct een secretaris. Als secretaris verricht je algemene
secretariële werkzaamheden zoals het
opstellen van de agenda voor vergaderingen, behandelen van in- en uitgaande post,
het bijwonen en notuleren van overleggen, het bijhouden van de website enz..
Daarnaast heb je als secretaris van de
ANV de mooie uitdaging om een bijdrage
te kunnen leveren aan projectaanvragen
voor meer circulaire landbouw. Ook organiseer je als secretaris samen met de
overige bestuursleden één keer per jaar
een bijeenkomst voor alle leden en vrijwilligers.

VACATURE VRIJWILLIGER(S)
SENIORWEB TERHEIJDEN

Ben je handig in het gebruik van een
smartphone, tablet, laptop / PC, E-reader
of omgaan met de digitale wereld / overheid (DigiD)? Vind je het leuk om jouw
ervaring met anderen te delen? Meld je
dan aan als vrijwilliger bij het gratis inlooppunt ‘DIGITALE VRAAGBAAK’, een
spreekuur op initiatief van Surplus Welzijn Terheijden in samenwerking met SeniorWeb Terheijden.
Het inlooppunt is gevestigd in de Huiskamer D’n Hartel van Surplus Welzijn aan de
Hoofdstraat 2 van Terheijden (voormalige
pastorie). Als vrijwilliger ben je gratis lid
van SeniorWeb. Samen met drie andere
vrijwilligers bemens je bij toerbeurt het
wekelijkse spreekuur. Meer informatie via
telefoon 06 22324517, website www.seniorweb.nl/terheijden of per e-mail naar:
seniorwebterheijden@gmail.com.
Vriendelijke groet, Jan van Vliet,
ambassadeur SeniorWeb Terheijden.
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TERUGBLIK
TERWALA
Op dinsdag 20 juli
2021 heeft heemkundekring
De
Vlasselt 2 stuks van
het spel TerWaLa
overhandigd aan de
directeur van basisschool Zonzeel,
mevrouw Maaike
van Twist.
In het spel TerWaLa staan vele wetenswaardigheden over
de dorpen Terheijden, Wagenberg en
Langeweg. De heemkundekring vindt het
belangrijk dat de jongeren van Terheijden
kennis kunnen nemen hiervan en dat zij,
en ook hun ouders, kennismaken met de
heemkundekring.

Omdat de kinderen door de continuroosters veel tijd op school verblijven, is
het wellicht leuk dat zij op school het spel
spelen met elkaar.
Bovendien heeft de heemkundekring het
plan opgevat in de toekomst een soort
scholenquiz te organiseren onder de leerlingen van basisscholen van Terheijden.
Ook basisscholen De Zeggewijzer en De
Windhoek in Terheijden en De Elsenhof
in Wagenberg zullen binnenkort een spel
ontvangen van de heemkundekring.
Heemkundekring De Vlasselt

automatische melding van de brand en
spoedde zich naar het Honk. Daar zag
hij al snel dat het goed mis was. Fikse
rook kwam uit het gebouw. Door zijn paniek kreeg hij de deur niet meer open.
Een paar minuten later kwam de brandweer aangereden. De voorzitter werd
goed opgevangen en de eerste blusgroep
deed een verkenning om het gebouw.
Omdat er nog personen in het gebouw
aanwezig waren, werd er besloten om
de deur open te zagen. Toen de toegang tot het pand geregeld was, kon
een zoek- en reddingsploeg naar binnen.
Dat het goed mis was bleek al snel. Het
gehele pand stond vol rook. Dit maakte het voor de brandweermannen las-

BRAND IN SCOUTINGGEBOUW TERHEIJDEN
Niet schrikken! Het
gebouw staat er
nog. Het ging over
een oefening van
het brandweerteam
Terheijden.
Met
medewerking van
scoutinggroep D’n
Hartel werd er een
spannende oefening gehouden.
Maandagavond 12 juli werd om 19.15 uur
de brand ontdekt door een passant op
de N285. Het was duidelijk te zien dat
er een brand was aan de Bergen. Welk
pand was nog niet bekend. De voorzitter van de scoutinggroep ontving een

der 2 volwassen poppen, 1 babypop en
3 echte slachtoffers. Onder de slachtoffers waren 2 leden van de scoutinggroep.
Terwijl binnen gezocht werd, werd langs
de buitenkant een bluspoging gedaan.
Maar, nadat alle slachtoffers uit het gebouw waren, laaide het vuur flink op en
brandde het gebouw helemaal af.
Voor zowel de brandweer als voor de
scoutinggroep was het een leerzame
avond. De brandweer heeft goed kunnen
oefenen met het zoeken en redden van
slachtoffers en het benaderen van een
fikse brand. De scoutinggroep heeft gezien hoe snel rook zich kan verplaatsen in
het gebouw en wat voor invloed dit heeft.
Ook werden er wat tochtgaten ontdekt,
omdat daar rook naar buiten kwam tijdens de oefening.
Wilt u meer weten over de brandweer
in Terheijden, kijk dan op www.brandweer-terheijden.nl. Wilt u meer weten
over scoutinggroep D’n Hartel, kijk dan
op www.scoutingdnhartel.nl.

VAN ALLES WAT
ZOMERSCHOOL

tig om het gebouw te verkennen. Ook
omdat het gebouw bestaat uit meerdere lokalen met kleine hoekjes, was het
lastig om alle slachtoffers snel te vinden. De voorzitter wist immers ook
niet hoeveel personen er binnen waren.
Na een uitgebreide zoektocht konden
er 6 personen gered worden. Waaron-

Peuters kunnen in de
zomervakantie blijven
leren en ontdekken
bij Kibeo en Kinderopvang Eskadee!
Deze zomer start de
zomerschool, speciaal voor kinderen die
naar de peutergroep gaan.   
De kinderen kunnen daardoor tijdens de
zomervakantie samen met hun vriendjes spelenderwijs blijven oefenen met
woordjes, taal en beginnend rekenen!  
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Dankzij de zomerschool wordt
het voor de peuters een stuk
makkelijker om na de zomervakantie weer in het ritme te komen. Daarnaast kunnen we ook
extra aandacht besteden aan zaken waar de peuters moeite
mee hebben. De peuters gaan samen met de pop Puk aan de
slag met het leuke en leerzame VVE-thema ‘Puk op vakantie’.
In het thema komen verschillende activiteiten aan bod, waarbij er spelenderwijs wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de
peuters. Uiteraard is het voor de peuters ook erg leuk dat ze
hierdoor tijdens de zomervakantie kunnen blijven spelen met
hun vriendjes en vriendinnetjes van de peutergroep.  
Subsidie vanuit de overheid  
De overheid en diverse gemeenten hebben vorig jaar in verband
met de coronacrisis extra subsidie beschikbaar gesteld. Gemeente Drimmelen heeft ervoor gekozen om ook hieraan mee
te werken en voor dit jaar subsidie beschikbaar te stellen. Hierdoor bestaat voor de kinderopvangorganisaties Kibeo en Eskadee de mogelijkheid om de zomerschool gratis aan te bieden en
de peuters extra te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Wethouder Jürgen Vissers: “Onderwijs is zo belangrijk voor
deze jonge doelgroep. Door ook de komende weken spelenderwijs te leren, bieden we ze extra kansen en daar staan wij
als gemeente voor.”
De zomerschool is in de zomervakantie op vastgestelde dagen voor bestaande klanten van Kibeo en Eskadee op daarvoor
geselecteerde vestigingen geopend, waaronder PSG Zeggewijzer in BS De Zeggewijzer in Terheijden.
Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact
op met de medewerkers van Kibeo (www.kibeo.nl) of van Kinderopvang Eskadee (www.eskadee.nl).
Over Kibeo  
Kibeo is een kinderopvangorganisatie in Zuidwest-Nederland
waar kwaliteit, de ontwikkeling van kinderen en het ondersteunen van ouders voorop staat. Onze medewerkers werken
elke dag met veel plezier op de 150 vestigingen verspreid over
Zeeland, Goeree-Overflakkee, de Hoeksche Waard, West-Brabant en Barendrecht. Sinds 1 mei maakt Eskadee onderdeel uit
van Kibeo, vanaf 1 januari 2022 zal Eskadee Kibeo gaan heten.

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
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schijnwerpers gezet worden. Hebt u een
nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar
publicatie@omroepdrimmelen.nl.
Vernieuwd parkje in Drimmelen
officieel geopend

Het parkje tussen de Dorpsstraat en de
Oude Haven in Drimmelen is onlangs officieel geopend. Wethouder Lieke Schuitmaker onthulde daarbij ook de naam van
het vernieuwde parkje. Uit de inzendingen na de oproep om een mooie naam te
bedenken, werd Het Havenpark gekozen.
Deze naam werd ingestuurd door Tini de
Laat. Er was weinig ruchtbaarheid gegeven aan de opening om te voorkomen dat
er zich teveel mensen zouden verzamelen. Wij mochten er gelukkig bij zijn en
kunnen u dus nu ook laten meegenieten.
Innamepompstation Biesbosch
Het innamepompstation Bergsche Maas
in de Biesbosch wordt beheerd door
Evides Waterbedrijf. Met een maximale

capaciteit van 24 m3 per seconde is dit
het grootste innamepompstation dat oppervlaktewater inneemt om drinkwater
van te maken. Door deze grotere capaciteit van het nieuwe innamepompstation
kan Evides nog selectiever én sneller haar
spaarbekkens vullen. Daarnaast kan hierdoor beter worden ingespeeld op de veranderende waterkwaliteit van de rivier
de Maas. Omroep Drimmelen mocht een
kijkje nemen in het innamestation.
Gezond en Wel - Epilepsie

In onze rubriek ‘Gezond en Wel’ ziet u
deze week een aflevering over epilepsie.

9
Hester Raafs, die zelf epilepsie heeft, was
bereid om een toelichting over deze ziekte te geven aan Joost Pieterman. Want
wat is epilepsie nu eigenlijk en wat doet
het? Kun je er iets tegen doen? Met behulp van onder andere animatiefilmpjes
zal zij hierover meer uitleg geven. Daarnaast is er in de uitzending een epilepsie-aanval van haar te zien, die op het
moment dat het gebeurde gefilmd werd
door haar man Marcel Raafs.
TEC-strand in Terheijden

Op 10 juli werden alle inwoners van
Terheijden en andere geïnteresseerden
uitgenodigd door het Traais Energie Collectief om naar het TEC-strand te komen.
De bedoeling was om bezoekers over
het strand te laten slenteren en in een
strandstoel te laten genieten van een
drankje. De opnieuw verscherpte coronamaatregelen gooiden echter enige roet
in het eten en er moesten dus zitplaatsen
worden aangeboden. Het belangrijkste
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doel was natuurlijk dat de bezoekers werden bijgepraat over de
energieprojecten en dat is ook met de zitplaatsen prima gelukt.
Niet geweest? In deze uitzending praten wij u bij.
meegewerkt aan de carnavalsuitzendingen, naar de Korenbeurs
in Made te komen. In de zaal waar destijds de carWie 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 / 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 / Telfort, 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 Facebook.

FOTO VAN DE MAAND

Dit is de foto van de maand juli van fotoclub Dinasa.
De fotograaf is Piet Visker.

POLITIEK
WEINIG BIJVAL VOOR NATJE EN
DROOGJE VAN SAMEN DRIMMELEN
Lokale ondernemer betrekken bij de groene daken-subsidie
De laatste vergadering voor de zomer is altijd voorjaarsnota en
kadernota. Voorjaarsnota sturen wij bij en kadernota zet je de
kaders weg richting de begroting. Zonder SAMENwerking kom
je nergens en zo hebben wij sámen met de andere partijen toch
mooie dingen vastgesteld. De coalitie had 3 amendementen keurig met elkaar afgesproken en op een enkeling na werden die
keurig rondgestuurd en konden wij dus ook alle 3 vóór stemmen. Daarbij wat kanttekeningen om bij de groene daken zeker
onze lokale ondernemer te betrekken.
Bij verhoging van het mantelzorgcompliment toch de kantte-
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kening dat de coalitie eerst € 50,- eraf bezuinigd heeft en nu
wil “shinen” met eenmalig een verhoging. Is dit weer even een
Sinterklaas-momentje zo vooraf aan de verkiezingen? SAMEN
zou deze verhoging graag blijvend zien!
Trapveldje Hooge Zwaluwe
Ook het andere amendement voor bijv. trapveldje in Hooge
Zwaluwe konden wij, na enige miscommunicatie vanuit die partij, uiteraard steunen. SAMEN is zeker vóór een kunstgrasveldje
in HZ maar met daarbij de kanttekening om Drimmelen zeker
niet te vergeten.
Botenhelling Terheijden
Wat dan wel erg jammer is….
toen SAMEN de motie over
een botenhelling in Terheijden
indiende, velen het een sympathiek idee vonden (in politiek-land weet je het dan al)
maar toch tégen stemden.
Gelukkig zitten CDA en SAMEN wel erg op dezelfde lijn.
Kansen creëren en zien, en
daarna de kansen pakken. Wij
zouden graag de toeristen een
kans bieden om in Terheijden
hun boot te water te laten.
Lekker recreëren, niet alleen
voor toeristen in onze gemeente maar ook de toeristen uit
omliggende gemeenten kunnen dan vanuit hier vertrekken en
bij terugkomst lekker happie en drankie in Terheijden. Spreiding
van de toeristische sector was het toch? Ook zouden we zeker
zo de druk in de Biesbosch kunnen verlagen omdat je zo ook
andere richtingen in kunt varen i.p.v. rechtstreeks de Biesbosch
in. Jammer maar helaas, dat is ook democratie.
Groetjes, SAMEN Drimmelen, 0622514654, Samen.drimmelen@gmail.com. Volg ons op insta en Facebook.

RONDVRAAG VAN DRIE UREN (!)
op eerste ALV SAMEN

SAMEN Drimmelen bestaat alweer ruim een jaar, dus tijd voor
een ALV (Algemene Leden Vergadering). Dat die niet doorsnee
is zal iedereen begrijpen want SAMEN is ánders. Een ALV is verplicht en nodig maar Els, Jeanet en Johan - ons bestuur - zagen
niets in een saaie vergadering. Daarom legden zij zichzelf op
om respectievelijk elk in vijf minuten een jaarverslag vanuit het
secretariaat, een financieel overzicht en een welkomstwoordje
te doen.

Vervolgens werd gezamenlijk nagedacht én gewerkt aan onze
partijprogrammapunten. Aan de hand van een tiental hoofdpunten en een groot aantal subpunten gaven de leden aan welke
onderwerpen belangrijk zijn en welke onderwerpen heel belangrijk zijn. Het secretariaat gaat de uitkomsten verwerken, ook

WWW. RONDOMDETOREN.NL
WWW.FACEBOOK.COM/RONDOMDETOREN
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van onze leden die helaas niet aanwezig waren en die per mail
hun input zullen geven, zodat we aan een zo breed mogelijk
gedragen partijprogramma komen met punten waarop we extra
zullen gaan inzetten. Een officieel gedeelte van de ALV die in
totaal één uur in beslag nam.
Aansluitend had het bestuur een heerlijke, door slagerij De Wijs
uit Made verzorgde, barbecue geregeld. In de weidse Drimmelense polders werd deze
barbecue gecombineerd met
de rondvraag, want zo hoort
dat in een ALV. Een rondvraag
van drie uren (!) in en rond de
boerderij van Jan Rasenberg
die zijn prachtige bedrijf én zijn
moderne denk-/werkwijze van
hoe om te gaan met natuur en
milieu, graag aan ons liet zien.
Ben jij ook geïnteresseerd in
ánders en geïnteresseerd in
SAMEN? Doe mee, sluit aan of
mail / bel voor meer info:
samendrimmelen@gmail.com,
06 22514564.

HAVEN TERHEIJDEN

Op 7 november 2019 is op initiatief van de Lijst Harry Bakker
een motie ingediend voor het aanschaffen van een Seabin met
olie-afscheider t.b.v. van de haven in Terheijden.
Het watermilieu
Terheijden loopt niet alleen voor in onze gemeente op het gebied van energietransitie dankzij het TEC, maar heeft nu ook
een van de eerste havens in Nederland met een Seabin die het
watermilieu in de haven verbetert.
Locatie Seabin
De Seabin ligt links van het opstappunt van het pontje in het
water, zie foto verder in het artikel. Op de foto is een plaatje
van de Seabin op het droge ingevoegd, zodat u kunt zien hoe de
complete Seabin er uitziet.
Wat is een Seabin?
Een Seabin is simpel gezegd een drijvende prullenbak die 24 uur
per dag 7 dagen per week onophoudelijk het drijvend afval zoals
plastic e.d. verzamelt. Door de werking van de Seabin wordt het
drijvend afval vanzelf door de Seabin opgevangen.
Olie op het water kan schade toebrengen aan dieren en
planten die in het water leven
De Seabin in de haven van Terheijden is uitgerust met een
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2. Peter Couweleers
3. John Vermeulen
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olie-afscheider die brandstofdelen (door
slechte verbranding van buitenboordmotoren), gemorste olie e.d. uit het water
verwijdert. Hierdoor zal het watermilieu
aanzienlijk verbeteren en dat is natuurlijk
goed voor dieren en planten die in het
water leven.
Onderhoud Seabin
De Seabin verzamelt drijvend afval, olieen brandstofresten. De havenmeester
zorgt er voor dat deze drijvende prullenbak enkele keren per week geledigd
wordt. Ook zal regelmatig de olie-afscheider na verzadiging met olie- en brandstofresten vervangen worden.
Overige havens in onze gemeente
De havens in Drimmelen, Hooge en
Lage Zwaluwe zijn niet van de gemeente,
daarom hopen wij dat ook de eigenaren
van deze havens het belang zien van met
name het verwijderen van olie- en brandstofresten uit het water door het toepassen van een drijvende prullenbak.
Ton de Bok, Raadslid/fractiesecretaris
Lijst Harry Bakker.

Raadslid Ton de Bok bij de Seabin in haven Terheijden

KERKEN
VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Geloofsgemeenschap H. Antonius
Abt Terheijden
E-mail: terheijden@naardekerk.nl
Vieringen door de week en in het
weekend
Zaterdag 31 juli 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: kapelaan L. Ballester. Zang en begeleiding enkele leden van
Anthony Singers.
Zaterdag 7 augustus 19.00 uur:
Woord- en communieviering. Voorganger: pastoraal medewerkster G. v.d. Korput. Zang: dhr. H. Vergouwen. Orgel: dhr. J.
Horbach.
Zaterdag 14 augustus 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: kapelaan L.
Ballester. Orgel: dhr. J. van Opdorp. Zang:
dhr. H. Vergouwen.
Zaterdag 21 augustus 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: pastoor M.
Lindeijer. Orgel: dhr. J. Horbach. Zang: dhr.

H. Vergouwen.
Zaterdag 21 augustus 11.00 uur:
Doopviering. Lauren Merks wordt
gedoopt door pastoor M. Lindeijer.
Zaterdag 28 augustus 19.00 uur: Afscheidsviering. Pastoor M. Lindeijer
en Kapelaan L. Ballester. Extra collecte t.b.v. MIVA.
Zaterdag 4 sept. 19.00 uur: Eucharistieviering.
Openstelling zaal “De Abt”
T/m zaterdag 25 september is zaal
“De Abt” iedere zaterdag van 13.00 tot
16.30 uur geopend voor rondleidingen en
exposities.
Enkele veranderingen
Bij binnenkomst wordt u gevraagd naam
en telefoonnummer op te schrijven en
uw handen te ontsmetten. Mondkapje
is niet meer noodzakelijk. Koren mogen
met max. 12 personen zingen, maar er
mag niet meegezongen worden. In onze
kerken geldt nog steeds 1,5 m. afstand.
Kom niet naar de viering bij gezondheidsklachten. 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 wijzigingen in uw
gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de
privacy mogen de gemeentes niet meer
doorgeven wie er komt wonen binnen
onze parochie. Bent u nieuw, 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, telefoonnummer 076 5931216 of via e-mailadres (zie boven). Bij voorbaat dank.

GEMEENTE
EXTRA GOEIESTOEPKES
VOOR ELKE DORPSKERN
De plannen zijn
uitgewerkt en de
aanbesteding is afgerond. Samen met
Stichting
WWZ
heeft de gemeente
uitgestippeld welke
extra
maatrege-
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len uit worden gevoerd om het netwerk
van Goeie Stoepkes te verbeteren en
te vergroten. Dit is mogelijk dankzij een
extra budget van € 250.000,- dat de gemeenteraad beschikbaar stelt voor de
Goeie-stoepkesroutes in de dorpskernen.
Extra geld
De komende tijd krijgt elke dorpskern
namelijk een Goeiestoepkesroute. Dit is
een netwerk van drempelloze, goed begaanbare voetpaden die de belangrijke
plekken in een dorpskern met elkaar verbindt. Een netwerk van stoepen zonder
drempels of obstakels. Het college stelde hiervoor € 500.000,- ter beschikking.
“Hoewel een aanzienlijk bedrag, was dit
niet voldoende om alle aanpassingen in
alle kernen uit te voeren,” vertelt wethouder Jan-Willem Stoop. “Daarom vroegen we om extra geld aan de gemeenteraad en dit hebben we gekregen. Daardoor kunnen we niet alleen een start maken maar ook meteen goed doorpakken
op een aantal plekken. We kunnen nu de
hoofdvoetpaden in alle kernen op niveau
brengen, zodat ze beter te gebruiken zijn
voor iedereen.”
Goeiestoepkestegel
De eerste Goeiestoepkesroute werd begin dit jaar opgeleverd in Lage Zwaluwe.
Dit gebeurde door een tegel met het
Goeiestoepkeslogo te presenteren. Deze
tegels markeren straks in elk dorp het
voetpadennetwerk. Dit gebeurde door
wethouder Stoop en Engbert Tienkamp,
voorzitter van stichting WWZ-Drimmelen. De laatste zei toen: “De routes zijn
een belangrijke stap naar een inclusieve
gemeente Drimmelen waar iedereen, zoveel mogelijk zonder hulp, kan meedoen.”
Bij een aantal integrale projecten is een
groot stuk van de Goeiestoepkesroute al
meegenomen in het totale werk, zoals in
de centra van Made en Terheijden.
Aanvullingen op de Goeie Stoepkes
per dorp
Met behulp van Stichting WWZ heeft het
college gekozen voor onderstaande voetpaden per dorp voor besteding van het
extra budget:
1. Drimmelen: de voetpaden op de Biesboschweg aan weerskanten van het nieuwe zebrapad tussen het parkje en de
Oude Haven opnieuw bestraten en aan
de noordkant verbreden.
2. Hooge Zwaluwe: toegang tot de Raadhuisstraat aan twee kanten verbeteren,
enerzijds door het paadje tussen de kerk
en het oude gemeentehuis minder steil te
maken, en anderzijds door het voetpad
langs de Korteweg tussen Julianastraat
en Raadhuisstraat opnieuw te bestraten
en ter hoogte van het parkeerterrein een
uitritconstructie aan te brengen.

16

jaargang 44 nummer 1065

3. Lage Zwaluwe: de omgeving van de brede school beter toegankelijk maken door het aanbrengen van een nieuw voetpad in
de Onderstraat, het aanbrengen van een kruispuntplateau op de
kruising Nieuwstraat / Onderstraat en het opnieuw bestraten
van de stoep ter hoogte van de school in de Nieuwstraat.
Tevens een tweetal opritjes in de Kerkstraat en Amerweg, en
een verbeterde oversteekplaats op de Ganshoeksingel richting
de voetbalvereniging. En tot slot het realiseren van een plateau
op de Ganshoeksingel, ter hoogte van de Vijverstraat.
4. Made: rondje voetpaden Den Deel opnieuw bestraten en aanbrengen kruispuntplateau Lucia Eijkenstraat - Veestraat.
5. Terheijden: opnieuw bestraten voetpad Markstraat, tussen Mr.
Aalbersestraat en Haven, en opnieuw straten van voetpad Hofjesweg.
6.Wagenberg: opnieuw bestraten voetpad zuidzijde Dorpsstraat
tussen Kerkstraat en café Bij Bas.
Glasvezel
Wethouder Stoop is blij met dit extra budget vanuit de gemeenteraad. “Met dit project voegen we de daad bij het woord met
betrekking tot een inclusieve samenleving. De uitvoering wordt
waar mogelijk afgestemd met andere werkzaamheden, zoals de
aanleg van glasvezel, waarvoor veel stoepen open moeten.”
Wie wil weten waar de Goeie Stoepkes komen, kan op de gemeentelijke website https://drimmelen.nl/goeiestoepkesroute
kijken.

VACCINATIEHULP DRIMMELEN HAALT
DREMPELS WEG VOOR VACCINATIES
Welzijnsorganisatie SWO Drimmelen en
de gemeente bieden een oplossing voor
mensen die het lastig vinden hun vaccinatie te regelen. Wie belt naar 0162 451894
of binnenloopt bij SWO aan het Vierendeel 6 in Made krijgt hulp bij het maken
van de afspraak, bij het vervoer naar de
vaccinatielocatie en bij eventuele andere
drempels. De actie ‘Vaccinatiehulp Drimmelen’ is een initiatief
van SWO Drimmelen.
Drempels wegnemen
SWO heeft de organisatie inmiddels erop ingericht zodat
mensen die zich willen laten
vaccineren snel verder geholpen worden. “We willen alle
drempels wegnemen. Dus ben je of ken je iemand die gevaccineerd wil worden? De deur van SWO staat voor je open,” aldus
Peter Franken van SWO Drimmelen. “Wij koppelen dan een
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vrijwilliger van SWO die praktische hulp
biedt aan die persoon.”
De gemeente en SWO trekken samen
op in de communicatie en benaderen
huisartsenpraktijken, GGD, vluchtelingenwerk, apotheken en zetten waar dat kan
het Sociaal Loket, alle zorg- en welzijnspartners en bijvoorbeeld ook bibliotheek
Theek 5 in. De communicatie verloopt
ook via sociale media en met flyers, posters en publicaties in diverse media.
Niet vanzelfsprekend
Burgemeester Gert de Kok juicht het
initiatief toe. “Verreweg de meeste mensen willen zich laten vaccineren. Het is
van belang dat alle mensen die dat willen,
ook daadwerkelijk gevaccineerd worden.
Met deze actie richten we ons op mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is
om dit te regelen, die zitten met het vervoer naar de priklocatie of die zich door
de taal niet uitgenodigd voelen,” aldus de
burgemeester. “De vrijwilligers van SWO
doen hiermee geweldig werk. Heb je je
vaccin nog niet geregeld en wil je hulp?
Aarzel niet en bel SWO of loop binnen
aan het Vierendeel in Made.”
SWO is bereikbaar van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.30 en 13.00 uur.

ACTUEEL
Aanvragen reisdocumenten niet
mogelijk eind juli
Het is vanaf
donderdag 29
juli 12.00 uur
t/m vrijdag 30
juli niet mogelijk om een paspoort of identiteitskaart aan te vragen.
Vanaf 1 augustus worden vingerafdrukken
op de identiteitskaart geplaatst en hiervoor is technisch onderhoud nodig. Kijk
voor meer informatie op www.rvig.nl/
reisdocumenten.
Herinrichting Zeggelaan Terheijden
De Zeggelaan is een belangrijke weg in
Terheijden die aansluit op meerdere
woonwijken. Om de weg veiliger te maken voor fietsers en voetgangers passen
we de inrichting aan. Met dit bericht vertellen we u daar graag meer over.

Samen met bureau Auro en Exante stelden we een totaalvisie en ontwerp voor
de Zeggelaan op. De uitgangspunten voor
het ontwerp zijn het verbeteren van de
verkeersveiligheid en het versterken van
de groene hoofdstructuur. We onderzochten daarvoor 4 varianten. De variant die het beste aan alle doelstellingen
voldeed is daarna verder uitgewerkt tot
een ontwerp met 4 deelgebieden. In het
ontwerp worden de rijbanen gescheiden
door een overrijdbare middengeleider
(aparte tussenstrook). Daarnaast brengen
we de fietspaden verhoogd aan. Hierdoor
ontstaat een veiligere situatie voor het
fietsverkeer. Ook besteden we o.a. aandacht aan de ligging en zichtbaarheid van
de zebrapaden.
Het ontwerp en een verdere toelichting
kunt u vinden op www.drimmelen.nl/
herinrichting-zeggelaan-terheijden.
Voor vragen over de herinrichting van
de Zeggelaan in Terheijden kunt u contact opnemen met projectleider Erwin
van Praat. Hij is bereikbaar via epraat@
drimmelen.nl. Bellen kan natuurlijk ook
via telefoonnummer 140162.
Statiegeld kleine plastic flesjes
Sinds 1 juli zit er € 0,15 statiegeld op
kleine plastic flessen frisdrank en water.
Dit bevordert het hergebruik van plastic en helpt zwerfafval te verminderen.
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U kunt de flesjes
bij de supermarkt
inleveren. Naast
supermarkten
zijn er straks ook
innamepunten
op bijvoorbeeld
tankstations langs
de snelweg, evenementenlocaties en
sportclubs.
Verlenging actie ‘Boom zoekt grond’

Met het oog op de Nationale Boomfeestdag 2021, dit jaar verplaatst naar 10 november, organiseert de gemeente Drimmelen samen met Platform Kiemkracht
de actie ‘Boom zoekt grond’. Deze actie
bestaat uit twee delen: inwoners kunnen
locaties in de openbare ruimte voordragen waar zij een boom wensen én/of zij
kunnen een boom met 50% korting bestellen voor in hun eigen tuin.
De actie liep tot 1 juli, maar is nu verlengd
tot 1 september 2021. Kijk voor meer informatie over deze tweedelige actie, de
voorwaarden én het aanmelden op www.
wijzijndrimmelen.nl (Op de homepage, bij
‘Denk mee, doe mee’).
Update Markpontje Terheijden

Op woensdag 21 juli is het nieuwe duurzame Markpontje in Terheijden te water
gelaten. De laatste aanpassingen voor het
aanleggen en het elektrisch opladen worden momenteel gedaan en de schippers
kunnen alvast gaan oefenen met het nieuwe vaartuig.Vanwege de coronapandemie
vaart het Markpontje op dit moment nog
niet. Daarom volgt de officiële onthulling
met een feestelijk moment later nog, zodra het pontje door de schippers in gebruik wordt genomen. Meer informatie
hierover volgt op dat moment.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde
omgevingsvergunningen
Terheijden, t Gezaaid 23 (bouwkavel 37)
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(4844 DE) (W-2021-0445): Het oprichten van een woning en
het aanleggen van een inrit. Ingekomen d.d. 08-07-2021.
Terheijden, Kleine Dreef 6 (4844 CT) (W-2021-0459): Het bouwen van een bijgebouw/mantelzorgwoning. Ingekomen d.d. 1407-2021.
Omgevingsvergunning reguliere procedure van rechtswege verleend
Terheijden, Hoofdstraat 55 (4844 CB) (W-2020-0611): Beschikking omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor de
opslag van medisch afval. Besluitdatum: 07-07-2021.
Ontwerp wijzigingsplan “Munnikenhof 5” Terheijden
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend
dat het ontwerp wijzigingsplan tot en met donderdag 2 september 2021 ter inzage ligt tijdens de openingstijden (maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en op donderdag van 18.00 tot
20.00 uur) in de hal van het gemeentehuis, Park 1 in Made.
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de functiewijziging van
de bestaande agrarische bedrijfswoning aan de Munnikenhof 5
in Terheijden naar een plattelandswoning.
Het wijzigingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met het identificatienummer NL.IMRO.1719.0wp20munnikenhof5-on01.
Ten aanzien van het ontwerp wijzigingsplan kan gedurende de
termijn van de terinzagelegging iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen.
In verband met het coronavirus heeft het de voorkeur zienswijzen schriftelijk in te dienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt
u sturen naar college van burgemeester en wethouders van
Drimmelen, postbus 19, 4920 AA Made. Voor meer informatie
en het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met de heer B. Tjiam van de afdeling Grondgebied,
telefonisch te bereiken onder nummer 140162.
Tijdelijke verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van gemeente Drimmelen maken
bekend dat zij toestemming hebben gegeven tot het instellen
van de volgende maatregelen tot en met 6 augustus 2021 wegens herstraten van de Hoofdstraat te Terheijden:
- Het afsluiten van de Hoofdstraat te Terheijden (gedeelte rotonde Zeggelaan – Markstraat). Er wordt een omleiding ingesteld;
- Het opheffen van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen
op meer dan twee wielen (bord C6) aan het Molenpad ten tijde
van de omleiding;
- de portefeuillehouder verkeer van dit besluit in kennis te stellen.
Bekendmaking instellen 60 km/u op de Voshil in Wagenberg
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend
dat zij besloten hebben tot het instellen van een 60 km/u snelheidsregime op de Voshil in het buitengebied te Wagenberg
door het plaatsen van borden model A1-60 van bijlage 1 van het
RVV 1990 bij de aansluiting met de N285 en Wagenstraat.
Op dit besluit is de bezwaarschriftenprocedure van toepassing.
DORPSGERICHT WERKEN
Dorpsgericht werken gaat
om het bevorderen 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.
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Een tegen eenzaamheid
De werkgroep ‘Eenzaamheid gemeente Drimmelen’ stelt dit
jaar voor iedereen een canvasdoekje beschikbaar.
Dit canvasdoekje kunt u gebruiken om met het thema eenzaamheid aan de slag te gaan, het onderwerp bespreekbaar te maken,
mensen te steunen, of uw gevoelens hierover met anderen te
delen. Denk dan bijvoorbeeld aan: Wat roept ‘eenzaamheid’ bij
u op? of Wat kunt u zelf doen tegen eenzaamheid (van uzelf en/
of bij anderen)?

U kunt vanaf 9 september 2021 een canvasdoekje ophalen bij
diverse locaties in onze gemeente, waaronder:
Terheijden: Huiskamer (oude pastorie van het Antoniusabt),
De Cour
Wagenberg: Bakkerij Léon van Dongen

RdT valt op 8 of 9 september
weer in de brievenbus.
Kijk op pagina 2 voor inlevermogelijkheden.
----------------------

Net als deze schaapjes (foto Cor Franken)
gaan wij ook even uitrusten.....

FIJNE ZOMER ALLEMAAL!

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.

Jacqueline Huzen
Foto’s onder: Gerard van Vugt

Cor Franken

