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IN MEMORIAM
MARKANTE TERHEIJDENAAR
SIMON HAMERS OVERLEDEN
Markant, dat mag je best stellen.
Op 1 juni 1928 werd Simon geboren. Hij kwam uit een groot
gezin van 13 kinderen, 7 broers en 5 zussen. Op jonge leeftijd
ging hij werken als tegelzetter en metselaar. Een harde werker
en gewaardeerd werknemer.
Sport
Simon was een begenadigd visser waarbij hij de nodige trofeeën
wist te winnen.
Als biljarter stond hij ook zijn mannetje. Op 93-jarige leeftijd
deed hij nog steeds mee aan de Dongemondcompetitie en
diverse 3-bandentoernooien, het onderdeel dat hij het liefste
speelde. In 2022 haalde hij bij het 7e Hemeltoernooi zelfs nog
de finale met een geldprijs als gevolg.
Als lid van de BV Terheijden, die De Cour als thuishaven heeft,
liet hij in de onderlinge competitie zijn tegenstanders regelmatig
versteld staan door uit onmogelijke posities caramboles te maken. Zijn smakelijke lach en zichzelf een schouderklopje geven
was vervolgens een vast ritueel.
En altijd nuttigde hij een (of een paar) Schrobbelèrs, die hij
“Schobbejak” noemde, wat zijn meest geliefde drankje was.

75-jarige bevrijding						
Hij was 12 jaar toen de 2e wereldoorlog uitbrak. Deze heeft hij
dus zeer bewust meegemaakt.
In 2019 zou het 75-jarige bevrijdingsfeest in Terheijden en
Wagenberg uitbundig worden gevierd met allerlei activiteiten.
Hierbij zou ook een interview met Simon worden gepresenteerd waarin hij vertelt over zijn oorlogservaringen. Een bijzonder interview is dit geworden, echter is het nooit vertoond.
Toen kwam corona
				
Door de corona heeft men alle feestelijkheden volledig moeten
cancelen, inclusief de presentatie van het bijzondere interview
met Simon.
Gezondheid						
Simon kampte al enige tijd met zijn gezondheid. Desondanks
bleef hij zo lang mogelijk actief bij de biljartvereniging totdat…
22 mei 2022							
Zijn gezondheid ging steeds verder achteruit en hij kon zelfs niet
meer gaan biljarten en dat viel hem erg zwaar. Op zondag 22
mei is hij rustig ingeslapen.
We wensen zijn familie en alle dierbaren veel sterkte met het
verwerken van het verlies van de
Markante mens Simon Hamers.
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OPROEPEN
WIL DE DADER ZICH MELDEN
De afgelopen zes weken is mijn auto, een zilvergrijze Mercedes
Vito, twee keer aangereden terwijl die geparkeerd stond in ons
dorp. De eerste keer was op 14 april. Toen stond mijn auto geparkeerd op de strook langs de kade van de Haven in Terheijden
en trof ik die na een uur terug met een deuk in het achterportier. Er werd daar gewerkt aan de aanleg van glasvezelkabel.
Schadebedrag voor herstel € 1089,- . Geen briefje van de dader
onder de ruitenwisser, die beslist iets gemerkt moet hebben
want het was een flinke deuk. Kosten voor eigen rekening.
De tweede keer was het op 24 mei. Mijn auto stond geparkeerd
op het parkeervak voor Meester Aalbersestraat 4 in Terheijden
en na een half uur daar gestaan te hebben trof ik een lange
dubbele kras en een deuk aan de linkerkant (bestuurderskant)
van mijn auto, vermoedelijk door het stuur van een fietser. Maar
wederom geen briefje onder de ruitenwisser. Schade € 1000,voor eigen rekening.

Wanneer iemand iets gezien heeft en mij kan helpen met het
vinden van de dader, of wanneer de dader dit leest en zich alsnog
bekend wil maken, gelieve mij dan te bellen op 06 10034713,
of je te melden bij de redactie van Rondom de Toren via info@
rondomdetoren.nl.
Door deze twee schadegevallen word ik financieel enorm gedupeerd en ook in mijn maandelijkse verzekeringspremie en
schadevrije jaren, hetgeen mij veel meer gaat kosten dan de
twee schadebedragen. Iedereen is WA verzekerd en de dader
kan voor de door mij geleden schade zijn WA-verzekering aanspreken, zonder daar zelf financieel in benadeeld te worden.
Ben eerlijk en meld je aan, dan lossen we het samen op.
Ouders, vraag uw kinderen of ze er iets van weten. Het kan een
ongelukje zijn geweest, maar daar bent u voor verzekerd.

OPROEP REPAIR CAFÉ TERHEIJDEN

Er komt een Repair Café in Terheijden. We zijn volop bezig met
de voorbereidingen voor de start op 5 oktober 2022. Vanaf
die datum zullen onze deskundige vrijwilligers iedere 2 weken
aanwezig zijn in de recreatieruimte van SOVAK Terheijden om
samen met jou je kapotte spullen te repareren. Denk daarbij
aan kleine huishoudelijke apparaten, kleding, speelgoed, meubilair, fietsen etc.
Het Repair Café gaat uitsluitend met vrijwilligers draaien en
is volledig afhankelijk van subsidies en donaties. De gemeente
heeft een startsubsidie toegezegd waarmee we weliswaar een
eind op weg worden geholpen maar we blijven behoefte houden
aan (hand)gereedschappen en gebruiksartikelen. Heb je bruikbare spullen over zoals naaigaren, knopen, ritsen, stekkers, snoe-
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ren, zekeringen, tape, lijm, lijmklemmen etc.: het Repair Café is
er blij mee. Alles wat wij niet kunnen gebruiken, gaat via Tools
To Work in Teteringen naar projecten in de Derde Wereld.
Ook als je je wilt aansluiten als deskundige vrijwilliger of gastheer/gastvrouw dan ben je meer dan welkom.
Voor verdere informatie of het doorgeven van donaties kun je
mailen naar rcterheijden@gmail.com. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

S.V.TERHEIJDEN ZOEKT VRIJWILLIGERS
MET GROENE HANDEN!
Elke vrijdagochtend, als het tenminste niet al
te hard regent, dan is de terreinploeg aanwezig op Sportpark Ruitersvaart in Terheijden.
Deze groep zorgt ervoor dat het gras van
de voetbalvelden wordt geknipt en gemaaid
en dat het complex er netjes uit blijft zien. Er
wordt hard gewerkt, maar er is ook ruimte
voor een gezellig praatje met elkaar en uiteraard is er koffie.
De ploeg is op zoek
naar uitbreiding en
zoekt extra hulp. Heb
jij interesse om op
vrijdagochtend
van
09.00 tot 12.00 lekker
in de buitenlucht bezig
te zijn? Stuur dan een
mailtje naar bestuur@
svterheijden.nl voor
meer informatie!
Met vriendelijke groet,
Stephan van Gurp, voorzitter S.V. Terheijden

SPORT
GV SAMEN VOOR TERHEIJDEN
Zaterdag 21 mei waren er 4 turnsters van onze vereniging die hun
2e wedstrijd van dit seizoen nog
moesten doen. De wedstrijd was
in sporthal Boulevard in Bergen op
Zoom.
Lena en Lotte waren als eerste
van ons team aan de beurt. Lena
draaide goed maar voldeed aan
een aantal eisen niet. Lotte was
net terug van het schoolkamp
op Terschelling maar liet toch
een mooie wedstrijd zien. Lotte
eindigde op de 7e plaats en Lena
werd 10e.
Na de pauze van Lotte, haar zus
en ouders bij de McDonald’s, was
het de beurt aan Simone en Jennifer.
Simone turnde in baan 1 en werd
begeleid door Ivana.
Simone begon met haar 1e toestel en dat was de brug. Helaas
2 vallen, dan is er niet veel meer
Simone en Jennifer
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aan te doen. Ze eindigde niet bij de eerste 10.
In baan 2 turnde Jennifer de sterren van de hemel. Alles lukte
en ze kreeg hoge cijfers: vloer 11.70 - brug 11.40 punten. Met
bijna 2 punten voorsprong op nummer 2 werd ze EERSTE.
Jennifer, al de turnmeiden zijn trots op je.
Onze volgende wedstrijd is op 4 en 5 juni in Breda.

AVONDVIERDAAGSE WAGENBERG
We gaan wandelen van 7 t/m 10 juni

Ook de wandelvierdaagse van Wagenberg werd de afgelopen
twee jaar in de wielen gereden door corona.Twee jaar niet kunnen wandelen: jammer, maar het was niet anders. Gelukkig kunnen we weer van start om vier dagen te wandelen in de vrije
natuur rondom Wagenberg.
Graag nodigen we alle inwoners van Wagenberg, oud en jong,
in groepsverband of individueel, uit om van deze sportieve uitnodiging gebruik te maken. Door de lange periode van niets (of
weinig) doen is het goed om in beweging te komen.
We gaan dus 4 dagen wandelen: van 7 t/m 10 juni. Je kunt kiezen voor 3, 5 of 10 km. Op donderdag 2 juni om 14.15 uur (na
schooltijd) kun je je alvast inschrijven in de aula van basisschool
De Elsenhof. Voor de kosten hoef je het niet te laten: je betaalt
per persoon € 6,-. Je kunt je ook altijd nog inschrijven op 7 juni
bij het vertrekpunt maar dan zijn de kosten € 7,-. Elke avond is
er tijdens het lopen voor iedereen een versnapering.
We gaan elke avond om 18.00 uur starten vanaf de sporthal,
maar let op: de laatste avond start de 10 km ook om 18.00 uur,
maar de 3 en 5 km om 18.30 uur. Uiteraard worden alle lopers
de laatste avond onthaald door Harmonie OVU. Zij zullen de
lopers begeleiden vanaf het PNEM-huisje aan de Vlasselt.
Iedere avond kan een en ander in goede banen worden geleid
dankzij de EHBO-vereniging, verkeersregelaars en vrijwilligers.
Alvast bedankt daarvoor.
Alle avonden lopen we door de natuurlijke omgeving van Wagenberg. Wat is er mooier om sportief bezig te zijn en te genieten van de natuur? Dus: kom op, trek je wandelschoenen aan en
ga mee op pad.

38e TRIATHLON TERHEIJDEN

De inschrijving is al gestopt. Met op 12 juni ruim 650 atleten
aan de start hebben we een zeer mooi deelnemersveld. Heel
blij is de organisatie met het aantal deelnemers uit de gemeente
Drimmelen. Het doet denken aan de begin jaren 80 dat de Triathlon een hype werd en Jan en alleman eraan moest geloven om
een keer meegedaan te hebben.
Wanneer begin je eraan? Meestal begint het met een biertje of
wat en een weddenschap. Zwemmen kan bijna iedere Hollander,
de fiets is hèt vervoermiddel en lopen doen we toch al van
jongs af? Oei, oei, het pakte iets anders uit dan gedacht maar het
feestje achteraf en de eer dat je het gehaald hebt, dat smaakte
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naar meer.
Was het in het begin dus vooral de kwart afstand, later, om de
drempel te verlagen, kwam er de 1/8 afstand bij.
Voor de rekenaars onder ons: de hele triathlon bestaat uit 3,8
km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 km hardlopen. Al met
al een sportief gebeuren en ook in Terheijden hebben we die
afstand als try-out een keer op de kalender gehad en uitgevoerd
met een 10-tal deelnemers. Het benodigde aantal vrijwilligers
en het parcours noopten de organisatie tot doorstrepen. Niet
haalbaar...
Wel hebben we de halve afstand in huis. 2500 meter zwemmen, 80 km fietsen en 20 km hardlopen (dit zijn NTB afstanden)
en zij bijten de spits af. Om 8.30 uur klinkt voor hen het startschot bij Roeivereniging Breda. Altijd een spektakel om dat te
zien, echter kan men nu als toeschouwer daar niet terecht. Wij
verwijzen u naar de Lone Star Lounge achter bij de Texas Bar &

Grill, die is slechts 100 meter van de start en finishplaats van
het zwemmen.
6 deelnemers uit Terheijden: Martijn Bax, Sander v. Blijenburgh,
Sander van Ooijen, Mario Ruis, wielerkoning Ewald Verdaasdonk
en voormalig jong talent en nu aan het trainen voor zijn eerste
hele Arnoul van Vugt. Voorts uit Made Pim Engels, uit Wagenberg Allaard Holthousen. Hebben we een wielerkoning dan ook
maar een loopkoning aan de start. Uit Hooge Zwaluwe Berry
Snoeren. De halve en kwart afstand kun je ook in trio vorm
afleggen en ook daar hebben we een team van uit Terheijden.
De 1/8 afstand start om 8.45 uur. Zij gaan 500 meter zwemmen, 1 fietsronde van 20 km en 2 rondes van 2,5 km hardlopen.
Dit is de afstand van de probeerders, sprinters en afbouwers.
Met recht de leukste categorie!! Met maar liefst 14 deelnemers
uit Terheijden en 6 uit Made wordt dat een klein Drimmels
feestje. Iedereen in deze categorie heeft geluk want voormalig
wethouder van geluk, Jan-Willem Stoop, start ook aan hun zijde. Ook wederom van de partij: Frank de Haan, Mark en Rick
Dauwerse, Sandra van de Elshout, Gijs Jobse en niet te vergeten
MC van Zundert die de halve familie heeft gemobiliseerd! Dat
wordt dan zeker een feestje! Dan nog het zestal uit Made. Vernoemenswaardig is zeker Sanne van Alphen. Lange afstandsloper doet even mee om daarna nog even een waterpost mee te
bemannen. Waar kun je nog beter je vrienden aanmoedigen??
Chapeau!
Dan de hele populaire kwart afstand. Bijna 300 deelnemers
staan te popelen om uit te gaan maken wie er met de prijzen
naar huis mag gaan. Gestart wordt er in 2 series van ongeveer
150 atleten. De eerste serie start om 11.30 uur en de tweede
start exact 5 minuten later. Welgeteld iets meer dan 25 deelnemers uit Terheijden, 12 enthousiastelingen uit Made, 2 uit Lage
Zwaluwe en Jurgen Leerdam uit Hooge Zwaluwe. Dan rijst de
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vraag: Wie gaat het maken in Traaie van de Terheijdenaren?
Hoge verwachtingen van onder andere Toin Bastiaansen, Robin
Knook, Ronald van Hoek, Martijn Bax, Aaron de Snoo, Niels
Taks en Antonio Terrizzi. Enige dame uit Terheijden, Mariska van
de Belt, wensen we veel plezier en succes. Uiteraard hebben
we ook nog een joker in te zetten en die heet dit jaar Teun de
Ridder. Zwemt als n dolfijn, fietst als Mathieu en loopt als…….?
Top 10 klassering zit erin!!
Kanshebbers uit Made: Pie Bauer, de gebroeders Adriaan en
Wouter Elenbaas, Emiel Broeken, Robin de Jong en wellicht
Remko Martens. Sandra Gielen en Samantha van de Vorst gaan
onderling strijden wie van hen het beste uit de strijd komt. Uit
Lage Zwaluwe doen dat Ton van Dijk en Dick Silivius.

Wat kan ik nog meer vertellen over al die andere deelnemers?
39 hebben de Belgische nationaliteit en één heeft de Duitse.
Voorts komen de Nederlanders uit 9 provincies en uit 148
verschillende woonplaatsen. De jongste deelnemer is 16 en de
oudste tikt net niet de 70 aan. Verdeeld over de verschillende
startafstanden verschijnen er 7 dames van 60+ en bij de heren
27 deelnemers.
Zwemparcours: De langste afstand start bij de Roeivereniging
Breda. Ze zwemmen tot bijna naar de haven van Terheijden en
terug. De 1/4 gaat 500 m die richting in en keert dan terug en
idem voor de 1/8 die na 250 m hun keerpunt bereiken.
Uit het water gekomen lopen de deelnemers over het fietspad
naar bedrijventerrein Het Spijck en gaan via de poort van Rasenberg Bouw aan hun fietsonderdeel beginnen.
Fietsparcours: Bredaseweg, Hoofdstraat, Raadhuisstraat, Molenstraat, Moerdijkseweg, Withuisstraat, Hoevenseweg, fietspad
N285, Driehoefijzerstraat, Moerdijkseweg vice versa tot restaurant Ripasso, Bredeweg, Schuivenoordseweg terug naar keerpunt bij Texas Bar en Grill. De 1/2 afstand mag 4 x dit rondje
fietsen van 20 km, de 1/4 tweemaal en de 1/8 hoeft slechts een
ronde.

Men bergt de fiets weer op en begint aan het looponderdeel.
Wederom door de poort van Rasenberg gaat men richting Munnikenhof en Schimmelseweg tot aan het keerpunt en via “bosje
Rompa” naar Rode Vaart en Kalkvliet terug naar keerpunt bij
Rasenberg Bouw. De 1/2 doet 4 ronden van 5 km, de 1/4 doet
2 ronden van 5 km en de 1/8 doet 2 ronden van 2,5 km. De

finishboog staat bij de voormalige garage van Wim Bastiaansen
alwaar de deelnemers verwelkomd worden door de internationaal bekende speaker Wim van den Broek.
Veiligheid: Het hoeft geen betoog dat de organisatie er alles,
maar dan ook alles aan gelegen is om een veilige omgeving te
scheppen voor deelnemers en publiek. Op het water zijn reddingsbrigade, kanovaarders en diverse motorboten aanwezig.
Langs het fietsparcours meer dan 50 vrijwilligers en verkeersregelaars en eveneens een 30-tal vrijwilligers voor de diverse
drankposten en oversteekplaatsen. Verkeersregelaars voor veilig parkeren etc. etc.
Om deze dag tot een succes te maken hebben we minimaal
160 vrijwilligers en professionals tot onze beschikking en ook
u kan een behoorlijke duit in het zakje doen! Hoe? Plan op 12
juni geen uitstapje of bezoek. Het is lastig oversteken bij de Jumbo rotonde. Tussen 9.00 en 13.30 uur komen er 2760 fietsers
voorbij!! Als de Vuelta langs Drimmelen komt zijn dat er hooguit 180. Houdt huisdieren van het fiets- en loopparcours. Vergis
u niet in de snelheid van een naderende triatleetfietser in de
bebouwde kom met rijen toeschouwers. Ze doen een trapje
meer en 40-45 km en meer zijn echt geen uitzondering.
Volg aub aanwijzingen van de diverse vrijwilligers op.
Uw knelpunten in Terheijden: Op 12 juni is vanaf 6.30 uur
tot 17.00 uur vanaf de Jumbo rotonde richting Breda geheel
afgesloten en vanaf 8.30 uur tot 14.00 uur ook het doorgaand
verkeer richting Wagenberg en Zevenbergen Omrijdroute via
brandweerkazerne.

Wij danken de firma Rasenberg Bouw voor hun hulp, evenals
Roeivereniging Breda, Pensionstal Zeggezicht, Texas Bar en Grill,
gemeente Drimmelen, Traais Energie Collectief, Peter Adema
en alle aanwonenden aan de diverse parcoursen.
Tijdschema
6.30
Opening inschrijfbureau + wisselzone		
8.30
start 1/2 afstand
8.45
start 1/8 afstand					
9.45
finish 1e van de 1/8 afstand
11.10 briefing 1/4 deelnemers				
11.30 start 1e serie 1/4 afstand
11.35 start 2e serie 1/4 afstand				
15.30-16.00 Prijsuitreiking 1/2 +1/4 afstand

HARDLOOPEVENEMENT DE OUDE
WEIDELOOP
Zondag 7 april 2019 was een groot succes
wat ons betreft. Het voelt alweer lang geleden maar die dag staat nog in ons geheugen
gegrift. Meer dan 430 lopers kwamen naar
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Wagenberg voor de 1e editie van De Oude Weideloop.
De stichting van De Oude Weideloop vindt het belangrijk om
Wagenberg levendig te houden. Sport, vermaak en samenkomen
leveren hier een bijdrage aan. De Oude Weideloop wil met dit
evenement Wagenberg weer op de kaart zetten en jong en oud
een gezellige en sportieve dag bezorgen. Na afloop is er genoeg
vertier voor de kinderen, de volwassenen kunnen samen zijn en
proosten op hun prestatie! Op de website van De Oude Weideloop zijn mooie sfeerreportages en foto’s te vinden van 2019.
We gaan op 18 september 2022 De Oude Weideloop weer
organiseren. We hanteren dezelfde opzet, dus dezelfde afstanden en routes.
12.30 uur 1 & 2 km
Aan deze familierun zit geen leeftijdsgrens. Het parcours is voor
jong en oud. Tijdens deze familierun is het mogelijk om samen
met je kinderen of kleinkinderen het parcours af te leggen. Plezier staat voorop!
13.00 uur 5 km
Dit parcours bestaat uit 5 km door het mooie Wagenberg.
14.00 uur 10 km
Dit parcours bestaat uit 2 maal de 5 km.
Uiteraard willen we jou ook graag weer terugzien op 18 september!
Inschrijven is mogelijk vanaf 1 juni. De inschrijvingen
van 2020 blijven geldig, deze
hardlopers krijgen hier binnenkort een email over. Ga naar
www.deoudeweideloop.nl om
je in te schrijven!
Voor vragen of meer info kan
je contact opnemen via info@
deoudeweideloop.nl. Like ons op Facebook en Instagram en blijf
op de hoogte van het laatste nieuws.
Tot 18 september 2022!
Met sportieve groet, de organisatie van De Oude Weideloop

EN TOEN GEBEURDE...
DORPSFILM TERHEIJDEN 1953
Jawel, bijna 70 jaar geleden werd ons dorp in beeld gebracht.
De film duurt bijna 1 uur en geeft een mooi beeld van het rustige leven toen.

Deze unieke film, ‘Een blik op Traaie’, is in 1953 gemaakt in op-
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dracht van Harmonie Terheijden.
We zien daarin veel oude en jonge mensen. Kinderen bij de
school en spelend op straat en ook feestelijk op de schans. Op
de meisjesschool waren er nog nonnen, helemaal in het zwart
gekleed en een witte rand om het hoofd. De postbode in een
oud uniform en de dorpsagenten. De bakker kwam in een
mandje brood bezorgen. Jonge boeren werkend op het land
en de jonge boerinnen in leuke activiteiten. De schaakclub. De
schutterijen. De postduivenvereniging. De voetbalclub. Oefening
van de brandweer en de E.H.B.O. De draaiende molen en de
kleine noodwoningen achter in de Molenstraat. En natuurlijk de
Harmonie. Bij het filmen op straat kwamen de mensen naar
buiten om te zien wat er gebeurde.

nieten van ‘Nijntje’.
De Mini-Theek is in het bijzonder geschikt
voor de allerjongste kinderen die nog niet
kunnen lopen. Loopt jouw kindje al? Kom
dan een keer naar ‘Voorleespret’! Meer informatie hierover vind je op onze site of in
de bibliotheek.
De Mini-Theek is gratis. Aanmelden is i.v.m.
een beperkt aantal plaatsen verplicht. Meld je aan via www.
theek5.nl/activiteiten of in de bibliotheek.
We zien je graag bij Theek 5!

ST. DORPSRAAD WAGENBERG
Verslag vergadering 10 mei 2022

Nog voordat de gemeenteraad
een besluit zou gaan nemen (tijdens de raadsvergadering van
donderdag 12 mei) wilden we samen met een afvaardiging van de
omwonenden het plan Verlengde
Elsakker nog eens even goed de
revue laten passeren.

Met als laatste een grote optocht met de plaatselijke verenigingen en zelfs de brandweer reed mee. Uiteraard waren er vele
kijkers langs de straat.
In 1992 is de film overgezet op video en ingesproken door Corry Rasenberg-Schets, Kees Oprins en Martin van Son. Daarbij
worden vele namen genoemd van de dorpsbewoners, die vrolijk
in beeld zijn gekomen. De kwaliteit van de film is minder geworden, maar voor de echte Terheijdenaren is er veel herkenbaars
te zien.
Nu is deze dorpsfilm voor iedereen te bekijken op de website ‘Brabant in Beelden’ van het Brabants Historisch Informatie
Centrum (BHIC), met deze link: https://brabantinbeelden.nl/
verhalen/dorpsfilm-terheijden-1953.
Johan van der Made

VAN ALLES WAT
KOM NAAR DE MINI-THEEK ‘NIJNTJE’

Geniet van een mooi moment samen met je kind in de
bibliotheek
Op woensdag 15 juni van 10.30 tot
11.15 uur zijn kinderen tussen 0 en 2 jaar,
hun (groot)ouders of verzorgers van harte
welkom bij Theek 5 Made. Het wordt een
vrolijke en informatieve ochtend met als thema ‘Rupsje nooit genoeg’!
Ontdek hoe je met spelletjes, liedjes en boekjes plezier beleeft samen met je kind. We geven je allerlei leuke tips en je kunt ervaringen
delen met andere (groot)ouders en verzorgers. Maar vooral ook samen met je kind ge-

Ambulancepost
Maar eerst hebben we informatie ontvangen over een ambulancepost. Aan het Meulenpad komt (voorlopig) een ambulancepost. Dagelijks zal daar van ’s morgens 7 tot ’s avonds 11
uur een ambulance gestationeerd worden. Dit om aanrijtijden te
verkorten. Wanneer deze proef slaagt zal het permanent worden voor 24 uur per dag.
Verlengde Elsakker
Er is nogmaals het voorliggende bouwplan Verlengde Elsakker
besproken. Alle aanwezigen waren het er over eens dat er spoedig gebouwd moet gaan worden. Waar iedereen met belangstelling naar uitkijkt is m.n. het type woningen dat gebouwd gaat
worden en de intensiteit. Hierover is tot op heden niet meer
bekend dan dat er verschillende type woningen komen, maar er
is niets bekend over de bouwstijl. Wij vinden het o.a. belangrijk dat er verschillende type woningen passen in het dorpse
karakter van Wagenberg. Wij zijn daar zeer benieuwd naar en
hopen er op korte termijn meer inzicht en (hopelijk ook) enige inspraak in te krijgen. Wij hopen dat de gemeenteraad het
voorstel, met inachtneming van toegestane verbeteringen en inspraak op uitvoering, zal aannemen. We houden u op de hoogte.
Sporthal en Plexat
Volgens de laatste informatie die we hebben ontvangen, is de gemeente in overleg met een nieuwe huurder voor het sportcafé/
restaurant van de sporthal. Volgens informatie van de gemeente
zou het gaan om inwoners van Wagenberg. Wij hopen dat hier
op korte termijn meer duidelijkheid over zal komen, waardoor
de horeca-faciliteiten op deze locatie weer aanwezig zijn.
Aangaande Plexat heeft er overleg plaatsgevonden over het gebruik en het huren van een ruimte in Plexat. Er is extra personeel aangenomen en ook hier betreft het o.a. een inwoonster
van Wagenberg. Lokale affiniteit en bekendheid zijn altijd een
voordeel.
Avondvierdaagse
De avondvierdaagse valt ook onder de verantwoordelijkheid
van de dorpsraad en ons lid André Schipperen is hier de drijvende kracht. We zijn verheugd dat dit evenement nog steeds
kan plaatsvinden. Dit jaar kunnen we wandelen van 7 t/m 10
juni en we roepen alle inwoners van Wagenberg op om deel
te nemen aan dit wandelevenement. Voor meer informatie: zie
artikel elders in dit blad.
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Volgende vergadering
De volgende vergadering van St. Dorpsraad Wagenberg zal
plaatsvinden op woensdag 6 juli en wordt gehouden in Plexat.
We beginnen om 20.00 uur en iedereen is van harte welkom.

FOTO VAN DE MAAND

Dit is de foto van de maand mei van fotoclub Dinasa.
De fotograaf is Marianne Achterbergh.

EEN KERKSPEL IN TERHEIJDEN
Wanneer het precies was, weet zij niet meer en met die zij bedoelen we het meisje met de pop in haar handen: dat is Tonny
van Kuijk-Dudok. Als klein meisje nam zij deel aan een kerkspel
in de H. Antonius Abtkerk van Terheijden.

Zou dit het kerkspel ‘Pascha Brood en Wijn’ kunnen zijn, geschreven door de uit Terheijden afkomstige pater kapucijn Bertinus Rompa (1917-1994)?
Samen met zijn confrater pater Genesius had Bertinus in 1949
een misweek geleid in Terheijden. De bedoeling van zo’n misweek was de godsdienstigheid in een parochie weer eens een
oppepper te geven en daarvoor werden dan paters kapucijnen
of paters redemptoristen ingehuurd.
Het kerkspel werd uitgevoerd in de kerk. Het hoogaltaar ging
achter een groot kleed verborgen, de communiebanken waren
weggehaald en de foto’s laten duidelijk zien dat dit alles zich
afspeelde voordat de Antonius Abtkerk in 1958 een drastische
interieurwijziging onderging.
Met dank aan Tonny van Kuijk-Dudok voor het beschikbaar stellen van de foto’s.
Reageren op de foto’s
Hebt u zelf destijds ook aan dit kerkspel meegedaan of herkent
u mensen op de foto’s, - we weten niet wie de personen op de
foto allemaal zijn - neemt u dan contact op met het parochie-
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Kinderen van basisscholen De
Lage Weide, Den Duin en De
Stuifhoek uit Made, De Elsenhof uit Wagenberg en ‘t Klaverblad uit Drimmelendorp
deden sporten als verspringen
en hardlopen. Wij waren er bij.
Beelden Made - deel 2

kantoor in Terheijden. Het parochiekantoor in Terheijden is op
vrijdagochtend open van 9.30 uur tot 12.00 uur. U kunt daar
dan persoonlijk terecht. Het telefoonnummer is 076 5931216.
Mailen kan ook: terheijden@naardekerk.nl.
We zijn benieuwd naar uw reacties.

RIJBEWIJSKEURING

Moet u gekeurd worden voor uw rijbewijs omdat u 75 wordt
of vanwege een andere reden?
U kunt hiervoor terecht bij
Dokters & Co, ook wanneer u
geen patiënt bent.
Wat neemt u mee naar de
rijbewijskeuring?
• Uw unieke ZD code
• Uw rijbewijs
• Als u meerdere medicijnen
gebruikt, kan een medicatieoverzicht handig zijn. Dit kunt
u aanvragen bij uw huisarts of
apotheek (alleen wanneer u geen patiënt bent).
• De rijbewijskeuring bestaat uit een gesprek en een onderzoek
om uw geestelijke en lichamelijke gezondheid te bepalen.
Voor een afspraak kunt u bellen met 076 5934999.

OMROEP DRIMMELEN
‘Altijd in de buurt’

Tijdens het pinksterweekend op 4 en
5 juni onderbreken we onze reguliere uitzending voor een uitzending van
carnaval in mei. Vanaf 1 juni om 19.00
uur zendt Omroep Drimmelen, met
uitzondering van het pinksterweekend, beelden uit van:
42 Actueel
Iedere week korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van
en voor Drimmelen en omgeving, waarbij actuele onderwerpen
in de schijnwerpers worden gezet. Hebt u een nieuwswaardige
mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar:
publicatie@omroepdrimmelen.
Scholensportdag
Bewegen is gezond en dat vindt onze jeugd ook. Het was dan
ook weer een feestje op de scholensportdag 2022. Op de velden van Madese Boys deden zij mee aan de scholensportdag.

Graag nemen wij u mee op een
interessante tour langs de vele
standbeelden en monumenten
in de gemeente Drimmelen.
Hoe vaak komen wij als inwoners van de gemeente Drimmelen niet in ons eigen dorp of
1 van de 5 anderen? Ontelbare keren! En elke keer weer rijden
of lopen wij, zonder echt nog te kijken, langs al die standbeelden en monumenten, die daar overal staan. Samen met de
gemeente Drimmelen willen wij als Omroep Drimmelen daar
graag iets aan doen. In deze miniserie geven wij ruimschoots
aandacht aan alle kerkdorpen met hun eigen specifieke beelden
en monumenten. Deze keer ziet u deel 2 over de beelden in
Made.
Muziek in de regio - Mades Meezingkoor
In onze serie ‘Muziek in de regio’ ziet en hoort u deze keer
het Mades Meezingkoor. Na 2
jaar stilte ging het Mades Meezingkoor op 10 april weer helemaal los in De Korenbeurs,
tijdens het succesvolle jaarlijkse meezingfestijn. Wij maakten opnames en laten u in deze aflevering het nummer ‘Als de zon schijnt’ horen en zien.
Pinksterweekend 4 en 5 juni: Carnaval in mei in de May
en Sauwelen in Wagenberg
Afgelopen jaar is carnaval helaas geen feest geworden. Met
inzet van veel vrijwilligers is
er een prachtig alternatief
programma weggezet in mei
op de May. Ondanks dat dit
volksfestijn in mei plaats vond,
was het een echt feest. Het motto van de Mayenèrs was dit
jaar “Nie te Houwe”. We laten u beelden zien van de optocht,
het Toeternietoebal, en het Lof
der Zotheid. Ook laten we u
fragmenten zien van het Sauwelweekend in Wagenberg op
2 en 3 april. Hopelijk volgend
jaar weer tijdens de echte carnavalsdagen.
Opening VVV Drimmelen
Op 16 mei werd het Informatiecentrum VVV Biesbosch Drimmelen officieel geopend. Dit is te vinden aan de Marinaweg 21 bij
de jachthaven in Drimmelen.Vertegenwoordigers van Recreatief
Drimmelen, Staatsbosbeheer en de gemeente, die samen het
nieuwe informatiecentrum mogelijk hebben gemaakt, verrichtten gezamenlijk de opening
door het presenteren van het
VVV-logo. Het informatiecentrum bundelt alle toeristische
informatie uit de regio voor
toeristen en andere bezoekers.
Ook worden er diverse streekVervolg op bladzijde 14
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Deze mooie foto’s zijn gemaakt door:
1. Anita Dudok
2. Shu-kwan Man
3. Diana de Jager
4. Cor Franken
5. Roy Sieberichs
6. Elly Bloemendaal
7. Jeanne Verstraeten
8. Toos van Boxsel
9. Marloe van Haperen
10. Wilma Gommeren
11. Annemarie Bremer
12. Jan van Hamersveld
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producten en souvenirs verkocht. Wij waren erbij en maakten
een verslag.
Vrijwilligersevent 2022
Voor de 7de keer organiseerde
het Vrijwilligers Informatiepunt
van SWO Drimmelen, samen
met
vrijwilligersorganisaties,
het Vrijwilligersevent. Dit jaar
kon u het bezoeken bij SOVAK
in Terheijden. Dit event stond
in het teken van het oriënteren op de mogelijkheden van vrijwilligerswerk in de gemeente Drimmelen. Veel vrijwilligersorganisaties presenteerden daar hun activiteiten en ook Omroep
Drimmelen was daarbij aanwezig.
Over smaak valt…
Het muziekprogramma, waarin
inwoners van onze gemeente
vertellen over hun favoriete
muziek. De presentatie wordt
gedaan door Johan Marijnissen.
Tijdens de uitzending worden
ook muziekfragmenten getoond. In deze uitzending zijn we te gast bij Cor van Kampen.
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 / 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, of onze website en facebookpagina.
De radiozender is 24 uur per dag te beluisteren via 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 de
website www.omroepdrimmelen.nl en op social media.

ALZHEIMERCAFÉ DRIMMELEN EN
MOERDIJK

Thema: Voeding, eten en drinken bij dementie
Voor mensen met dementie wordt eten
en drinken vaak anders. Dit heeft verschillende oorzaken zoals minder zin in
eten en drinken, verminderen van reuk
en smaak, moeite met zelfstandig eten en
vergeten te eten. Hoe zorg je ervoor dat
mensen met dementie toch voldoende en
met plezier blijven eten?
Samen met de voedingsdeskundige Miranda Goossens bespreken we welke praktische tips er zijn om weer te genieten van gezond eten en drinken. We serveren hapjes om dit zelf te ervaren.
Komt u ook? U bent van harte welkom op dinsdag 21 juni
2022.
Waar? Seniorenpartner De Wijngaerd, Cyclaamstraat 2A, 4921
JC Made.

Rondom de Toren 2022

Meer informatie: Riekje van Vugt (coördinator informele
zorg), tel. 0162 451894.
Hoe laat? Inloop: 19.00 uur, programma: 19.30 uur, einde: 21.30
uur.
De entree is gratis. Aanmelden is niet nodig De koffie staat voor
u klaar!
Heeft u geen vervoer naar het Alzheimercafé te Made?
Dan kunt u gebruik maken van AutoMaatje. Dit kunt u aanvragen via automaatje@swodrimmelen.nl of via 0162 748739.
Belangrijk hiervoor is dat u ingeschreven staat bij AutoMaatje.

NIEUWS UIT HET OVERLEG

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het college van burgemeester en wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
Gesprek Partij van de Arbeid
Door corona was het niet mogelijk geweest om dit gesprek eerder te hebben. Met mevr. H. de Bruijne bespraken we de onderwerpen die we ook met de andere partijen hadden besproken.
Dat betrof o.a. wonen, jeugd, energiearmoede, laaggeletterdheid,
participatie.
Jeugdhulpverlening
Er is gesproken met wethouder J. Vissers en ambtenaren over
de invoering van de nieuwe visie op de hulpverlening. De adviesraden in de regio maken zich zorgen over de snelheid waarmee
e.e.a. moet worden ingevoerd. De brief van de adviesraden zal
worden doorgestuurd aan de leden van de gemeenteraad ter
informatie.
Wonen
Het Wmo-Platform zou graag het onderwerp “ouderen, wonen en zorg” breed willen bespreken met de KBO’s (Katholieke Bond van Ouderen), WWZ (Wonen, Welzijn en Zorg). Er
is contact geweest met deze organisaties. Andere “organisaties” zijn ook welkom om deel te nemen aan deze discussie.
Participatie
Deze term horen we veel van beleidsmakers. Gemeenten zijn
wettelijk verplicht om hun inwoners handvatten te geven die
nodig zijn om een goede participatiesamenleving te bouwen.
Men wil ervoor zorgen dat inwoners zich meer betrokken voelen bij wat er in hun gemeente gebeurt. Het is voor burgers en
gemeente belangrijk dat aan de inwoners advies wordt gevraagd
voor gemeentelijke beslissingen. Dit kan bv. via adviesraden, digitale platformen of gesprekken. De gemeente is bezig te zoeken
naar voor onze gemeente passende vormen. Dorpsgericht werken speelt hierin een belangrijke rol. Het Wmo-Platform wil hier
graag bij betrokken zijn en meedenken over deze participatie.
Wethouder
Op korte termijn hopen we een gesprek te hebben met de nieuwe wethouder voor het Sociaal
Domein, de heer H. Bakker. We hopen dat het
contact in de toekomst even goed en prettig
zal verlopen als met de vorige wethouder voor
Wmo-Zaken, L. Schuitmaker. We wensen de
heer Bakker veel succes bij deze nieuwe taak.
Vragen of opmerkingen over deze informatie?
Email: jcabroos@planet.nl, tel.: 06 51055721 of 		
website: www.wmoplatformdrimmelen.nl.

WWW.RONDOMDETOREN.NL
www.facebook.com/rondomdetoren
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WORKSHOP ‘HERKENNEN VAN EN
OMGAAN MET MENSEN MET AUTISME’

Ben jij vrijwilliger in de gemeente Drimmelen en wil je
graag iets nieuws leren? Dan is deze GRATIS workshop
iets voor jou!
* Volledige overprikkeling waardoor iemand niet meer kan functioneren.
* Gemaakte afspraken niet nakomen.
* Vastlopen in een dagelijkse handeling.
Dit zijn voorbeelden van situaties die zich kunnen voordoen bij
iemand met autisme.
Weet jij dit te herkennen en hoe je
dan het beste kunt handelen?
Na het volgen van deze praktische
workshop:
- Begrijp jij hoe het brein werkt van iemand met autisme.
- Weet jij wat kenmerken zijn van mensen
met autisme en kan je deze herkennen.
- Ervaar je tegen welke frustraties mensen met autisme aan kunnen lopen wat zorgt voor meer begrip.
- Begrijp jij het belang van het aanpassen van de communicatie
voor mensen met autisme.
- Ben jij in staat je ondersteuning aan te passen en de omgangstips hierin mee te nemen.
- Weet je welke kwaliteiten en uitdagingen je hebt in de omgang met mensen met autisme en hoe je
hiermee aan de slag kan gaan in je eigen
praktijk.
Voor wie: Vrijwilligers uit de gemeente
Drimmelen die meer willen weten over
omgaan met mensen met autisme.
Datum: Dinsdag 14 juni, van 9.30 tot
12.30 uur.
Locatie: SWO Drimmelen, Het Vierendeel 6, 4921 LC Made.
Kosten: De workshop is GRATIS voor vrijwilligers uit de gemeente Drimmelen.
Door wie: De workshop wordt gegeven door een trainer van
MEE West-Brabant.
Aanmelden: Je kunt je aanmelden via onze website op
swodrimmelen.nl/workshop-omgaan-met-autisme.

“ANASTASIA – IK BESTA VOOR WIE IK
BESTA”
Lezing door Rineke van den Berg tijdens
de Spirituele Avond met een Thema in De
Ruif in Wagenberg op woensdag 29 juni
2022 van 19.30 tot 22.30 uur.
“Wie kent de boeken niet van Anastasia, geschreven door Vladimir Megre”
Tijdens deze lezing neemt Rineke je mee in het creërende en
manifesterende gedachtegoed van de Siberische Anastasia. Rineke reisde in 2016 af naar Siberië, de Taiga, het gebied van
Anastasia. Per paard reisde ze samen met haar vriendin en gids
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14 dagen door dit wonderlijke en
oorspronkelijke gebied.
Rineke: “Voor mij bestaat Anastasia,
geen twijfel over mogelijk”. Anastasia, jonge vrouw en kluizenares uit de
Russische Taiga, brengt zoveel wijsheid
en aloude kennis naar buiten. Deze
kennis is juist nu in deze tijd zo belangrijk. De gelijknamige boekjes van
Anastasia vertalen in zuivere taal wie
wij werkelijk zijn. Welke fantastische
en grootse wezens wij zijn en welke
talenten in ons allen verborgen liggen
om gebruikt te kunnen worden ten
dienste van ons immens grote scheppingspotentieel. Een fijne hoopvolle avond vol verbinding en
saamhorigheid. De energie van Anastasia zal er zeker bij zijn.
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! Aanmelden via annie.shiva@gmail.
com of 06 53776005.
Locatie: restaurant De Ruif, Brouwerijstraat 57, 4845 CM in Wagenberg.
Datum: woensdagavond 29 juni 2022.
Tijd: 19.30 tot 22.30 uur, inloop 19.00 uur (pauze +/- 21.00 uur).
Entree: zie www.anniefens.nl. Bij een betalende volwassene kan
een kind, vanaf 10 tot 16 jaar, gratis meekomen. Incl. pijnboomkoekjes (gemaakt van het originele Siberische pijnboompitmeel).
Voor meer informatie of voor vragen kunt u telefonisch contact
opnemen met Annie Fens 076 8871933, 06 53776005, of per
e-mail via info@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.

TERUGBLIK
UITJE ZONNEBLOEM AFD. TERHEIJDEN
Op dinsdagmiddag 10 mei had de afd. Terheijden
van de Zonnebloem een uitje georganiseerd
voor hun gasten.
We gingen naar café Elsakker in Prinsenbeek
voor een High-Tea. Zo’n High-Tea valt altijd in
goede aarde gezien het aantal mensen dat zich
hiervoor opgeeft.
Dit jaar kozen we voor café Elsakker omdat het een mooie
ligging heeft en bovendien lekker dichtbij is. Bij aankomst kreeg
men een plaats aangeboden, alle gangen werden apart geserveerd en zelfs de vrijwilligers konden blijven zitten, dus ook die
werden verwend.
Om 13.00 uur begonnen we en
na 15.00 uur werden de gasten
weer thuis gebracht door onze
vrijwillige chauffeurs, waarvoor
dank.
Te horen aan de enthousiaste
reacties na afloop is het een
geslaagde middag geworden en
zeker voor herhaling vatbaar.
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ONTMOETING DEELNEMERS
TELEFOONCIRKELS
Na ruim 2 jaar elkaar elke dag bellen, nu elkaar
in het echt zien en spreken. Een bijzonder moment voor velen. 11 mei was het dan eindelijk
zo ver! De deelnemers genoten van de goed
verzorgde lunch
door
Carola
van de The Farmers Corner in
Made.
2 jaar geleden
startte de eerste
telefooncirkel aan het
begin van de
coronatijd, om
elkaar toch te blijven ‘ontmoeten’.
De 4 coördinatoren van de cirkels starten dagelijks de cirkel
op en de deelnemers bellen naar elkaar door, om weer bij de
coördinator te eindigen. Piet, Ria, Ineke en Henny, dank voor
jullie dagelijkse inzet!
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te scannen met de mobiele telefoon. Er opent dan een filmpje
met meer informatie over het voorwerp waar het bordje bij
hangt, of over de geschiedenis van de Antonius Abt. Als oudste
Rijksmonument van de gemeente Drimmelen is er meer dan
genoeg te vertellen!
Iedere eerste zaterdagmiddag van de maand organiseert de
stichting ook nog torenbeklimmen tijdens de openstelling. Onder begeleiding is de kerktoren van de Antonius Abt tot het
uurwerk te bezichtigen. Dit biedt een uniek kijkje in het historische gebouw.
Exposities lokale kunstenaars
Net als in voorafgaande jaren zijn er ook dit jaar weer iedere zaterdagmiddag wisselende kunstexposities van lokale kunstenaars te zien. De werken komen goed tot hun recht in de
ruimte van zaal ‘De Abt’. Daarnaast heeft Stichting Behoud de
Antonius Abt de expositieborden van ToonArt kunnen overnemen, waardoor de werken nog beter tentoon te stellen zijn. De
exposanten per datum, inclusief het soort kunst, is in onderstaand schema te zien:

UITGAAN
ANTONIUS ABT TERHEIJDEN OPENT
OOK DEZE ZOMER DE DEUREN
Zowel het kerkgedeelte als zaal ‘De Abt’
zijn in de maanden juni t/m september
gratis te bezoeken.
Met veel plezier en enthousiasme stellen
de vrijwilligers van Stichting Behoud de
Antonius Abt ook deze zomer weer de
Antonius Abt in Terheijden open voor bezoekers. Na succesvolle edities in 2020 en
2021 zijn ook dit jaar in de maanden juni
tot en met september zowel het kerkgedeelte als zaal ‘De Abt’ gratis te bezoeken
op zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur.
Video-rondleiding & torenbeklimmen
Nieuw dit jaar tijdens de openstelling is de speciale video-rondleiding die bezoekers zelf kunnen volgen. Door heel het gebouw
hangen tijdens de openstelling bordjes met QR-codes. Deze zijn

Behalve de speciale video-rondleiding, het torenbeklimmen en
de kunstexposities is er tijdens de openstelling ook een film
over het ontstaan van de afscheidingswand te zien. Daarnaast
is er een presentatie over de restauratie van de kerktoren en
zijn er vitrines met
bijzondere voorwerpen uit de geschiedenis van het
gebouw.
Kortom, ook voor
inwoners en bezoekers die het
gebouw al eens
gezien hebben, is
er nog genoeg te
ontdekken tijdens
de
openstelling
van de Antonius
Abt deze zomer!
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DE TAFELGENOOT BIJ DUN BRABANDER
Goed nieuws want na weer een
lange onderbreking zijn wij 9 juni
welkom bij Grand Café Dun Brabander in Made. Binnenloop is
vanaf 17.30 uur en vanaf 18.00 uur
begint het diner wat er als volgt
uitziet:
*Zomers Kerriesoepje met zalmsnippers
*Biefstuk pepersaus met bijpassend garnituur
*Warme Lava chocoladecake met een bolletje roomijs  
Meer info                    
Prijs voor het diner is € 25,-. Uiterste aanmelddatum: 2 juni.
U kunt zich aanmelden bij Dun Brabander: info@grandcafedun
brabander.nl.
Bij Dun Brabander zijn hoge zitplaatsen en lage zitplaatsen.
Geeft u bij het aanmelden s.v.p. ook aan of u een hoge of lage
zitplaats wilt. Er zijn 32 lage en 18 hoge zitplaatsen en wie het
eerst aanmeldt mag natuurlijk als eerste kiezen.
Verdere gegevens
Grand Café Dun Brabander, Kerkstraat 8A,
4921 BB, Made.
E-mailadres voor het aanmelden: info@
grandcafedunbrabander.nl. Telefoonnummer 0162 851187 of 06 25313899.
Tot 9 juni!
Groeten, Lilian Lambrechts en Janet Crezée
Wat is “De Tafelgenoot”?
Genieten met De Tafelgenoot! Onder het genot van een hapje
en een drankje gezellig samenzijn met andere alleenstaanden
van alle leeftijden.
Wat kan u deze avond gebeuren?
* Die ene buurvrouw net iets beter leren kennen, misschien is
het leuk om samen eens te gaan wandelen of fietsen.
* Er achter komen dat die meneer twee straten verderop ook
van kaarten houdt en er net een vierde man tekort komt om
een potje te rikken.
* Een winkelmaatje tegenkomen wat het shoppen veel leuker
maakt.
* Een goed gesprek hebben met een ander bijzonder mens, altijd fijn!
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden 06-51996129
info@harmonieterheijden.nl
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GEZELLIGE ACTIVITEIT VOOR
MANTELZORGERS

Op 1 juli van 13.30 uur tot 16.30 uur is er voor mantelzorgers
uit de gemeente Drimmelen een
rondleiding, uitleg en proeverij bij
Wijngaard “De Linie”, Esdoornlaan
42 in Made.
Deelname is gratis. Aanmelden is
nodig en kan via 0162 451894 of
info@swodrimmelen.nl.
Er geldt een maximum van 20 deelnemers.

Alle drie de heren zijn voortreffelijke instrumentalisten en songwriters. Toetsenist Roel Spanjers heeft zijn wortels in blues, r&b
en soul. Hij speelt piano en Hammond bij o.a. JW Roy, Fréderique Spigt en Normaal.
Eric van Dijsseldonk was de frontman van Smalltown Romeos
(gitaarpop), voordat hij onder eigen naam, en later ook in zijn
eigen taal, verder ging met mooie liedjes maken. Hij is ook de
gitarist van o.a. Ricky Koole en Laura Vane & the Vipertones.
Wouter Planteijdt maakt al decennia lang de podia onveilig met
zijn eigenzinnige band Sjako! en bracht ook twee fraaie soloalbums uit. Daarnaast is hij veelvuldig actief als gitarist, songwriter
en producer, o.a. bij Maarten van Roozendaal, Ma Rain en Bob
Fosko.
Informatie concert
Tickets kunt u online bestellen via www.openroadsesssions.nl.
Het concert begint om 20.30 uur, waarbij de zaal open zal zijn
om 20.00 uur.

POLITIEK
BOUWEN AAN EEN DUURZAAM, SOCIAAL
EN VEILIG DRIMMELEN: GEWOON DOEN!

OPEN ROAD SESSIONS PRESENTEERT
SPANJERS, DIJSSELDONK & PLANTEIJDT
Het seizoen wordt, op donderdag 9 juni
2022, afgesloten door de meester-muzikanten Roel Spanjers, Eric van Dijsseldonk
en Wouter Planteijdt in het Witte Kerkje
in Terheijden. Al jaren was het mijn wens
om deze topmuzikanten een keer te kunnen boeken voor een optreden.
Hoe goed kunnen drie stemmen bij elkaar
passen? Roel Spanjers, Eric van Dijsseldonk
en Wouter Planteijdt vonden elkaar in hun
liefde voor de legendarische muziek van
The Band, en gaan samen op soortgelijke wijze vocaal te werk.
Drie karakteristieke leadzangers die met vakmanschap hun muziek brengen op piano en gitaren, accordeon en mandoline, met
een hoofdrol voor hun gloedvolle driestemmige samenzang.
Spanjers, Dijsseldonk & Planteijdt

De afgelopen weken hebben we goede, constructieve en soms
ook stevige gesprekken gevoerd met onze coalitiepartners Lijst
Harry Bakker en de VVD. Het resultaat mag er zijn en daar is
de fractie van Groen Drimmelen (VP/D66) trots op: we gaan
bouwen aan een duurzaam, sociaal en veilig Drimmelen.

Groen Drimmelen (VP/D66) is een optimistische partij, die
denkt in kansen en mogelijkheden als het gaat om de grote uitdagingen waar we de komende jaren voor staan. Uitdagingen die
we met veel energie willen aanpakken. Samen met onze inwoners, ondernemers en alle partijen in de gemeenteraad. Daarom
nodigen we iedereen ook nadrukkelijk uit om mee te denken
over de concrete invulling van veel onderwerpen. Ook dát staat
namelijk in ons coalitieakkoord.
We zetten de komende jaren fors in op duurzaamheid en energie. Zo maken we geld vrij voor de uitvoering van de energietransitie. Met wijkuitvoeringsplannen gaan we op een dorpsgerichte manier samen met onze inwoners woningen verduurzamen. We besteden een half miljoen euro aan het klimaat op
onze scholen, de zogenaamde frisse scholen, en investeren in
veilige school- en sportroutes in al onze dorpen. Er gaat meer
geld naar natuur voor meer bomen, meer biodiversiteit, groene schoolpleinen en de ‘Subsidieregeling groene daken’ wordt
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verlengd. En opnieuw investeren we in onze jeugd met geld, met
activiteiten en door het gesprek met de jeugd aan te gaan. Maar
natuurlijk ook door de jeugdzorg beter te maken!
Verder hebben we heel veel aandacht om onze dorpen verkeersveilig te houden en nog veiliger te maken. Met meer 30
km/u-inrichting in de dorpen, met budget voor veel verkeersmaatregelen. Daarnaast hebben we een flinke bouwambitie.
Maar bouwen houdt meer in dan alleen maar stenen stapelen.
Daarom zetten we vol in op natuurinclusief, duurzaam en betaalbaar wonen voor onze inwoners. Én we geven een flinke
impuls aan de relatie met onze inwoners door nieuwe vormen
van participatie op te zetten.
Er is voor alle dorpen aandacht in het akkoord, dat vinden wij
heel waardevol. Het coalitieakkoord ademt ook echt duurzaam
en sociaal en daar zijn we als Groen Drimmelen (VP/D66) natuurlijk heel blij mee.

Met Jürgen Vissers als bekend gezicht in het college en een
grotendeels vernieuwde fractie gaan we de komende 4 jaar vol
frisse energie het coalitieakkoord uitvoeren en zullen we het
groene en optimistische geluid luid en duidelijk laten horen.
Wil je iets aan onze fractie kwijt over het coalitieakkoord? Laat
het ons weten en mail naar info@groendrimmelen.nl.
Met vriendelijke groet, de fractie van Groen Drimmelen (VP/
D66)

GOEDE START LIJST HARRY BAKKER

Na de verkiezingsuitslag waarmee de Lijst HB weer tot de
grootste partij werd gekozen door de mensen van Drimmelen,
was het druk. Met een indrukwekkend en bewogen afscheid van
onze wethouder Jan-Willem Stoop, die na 10 jaar bij een andere
gemeente gaat werken voor de publieke zaak in de woningbouw.
We namen het initiatief voor de coalitieonderhandelingen, de
nieuwe fractie werd gevormd. Ons nieuwe raadslid Suzan Damen maakte meteen haar debuut tijdens de raadsvergadering
van 12 mei.
Een belangrijk punt in deze vergadering was het aanbieden van
het coalitieakkoord “Bouwen aan een duurzaam, sociaal en veilig Drimmelen”. Een evenwichtig en realistisch programma op
hoofdlijnen voor de komende 4 jaar met een balans tussen investeringen in mensen en materiaal, tussen heden en toekomst
met als basis een adequate organisatie die vanuit vertrouwen
werkt voor de inwoners. Met buurtambassadeurs die per dorp
een budget krijgen om de goede dingen te doen, met een verhoging van het mantelzorgcompliment en de verfraaiing van de
buitenruimte door o.a. de bloemenmanden.
Onze wethouder Harry Bakker heeft naast Financiën, Sport
en Dorpsgericht werken ook de Interne bedrijfsvoering van
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de gemeente om aan
te sturen. Daar komt
het Sociaal Domein
met WMO, ouderenbeleid, participatie en
het maatschappelijk
beleid plus 2 technische externe onderwerpen bij. Een
mooie, sociale combinatie om alle mensen
in Drimmelen goed
te kunnen laten leven,
wonen en werken!
Interessant worden
ook de plannen voor
Wagenberg en Lage
Zwaluwe. Hopelijk
gaan de plannen in
deze moeilijke tijden
door, want personeel
Aanbieden fractiecadeau aan Jan-Willem Stoop
is schaars en de kosdoor fractievoorzitter Riebert Verheugen.
ten stijgen.
We merken dat met de uitreiking van de lintjes, de Dodenherdenking, viering Koningsdag en de scholensportdag er weer
meer georganiseerd wordt. De mensen zijn blij om elkaar weer
te zien, carnaval in Made en I Love Traaie brengen als evenement
samen met de avondvierdaagsen weer veel verbinding en geluk!
De Lijst HB blijft alert op de lopende zaken en kansen die er
zijn om vooruit te komen. Om de goede dingen te doen en de
buitenruimte mooi, veilig en aantrekkelijk te houden. Geef uw
ideeën door via informatie@lijstharrybakker.nl of spreek onze
mensen aan op straat of kantoor!
We zijn er voor u en werken aan een beter en socialer Drimmelen.
Lijst Harry Bakker

KERK
VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt Terheijden
E-mail: terheijden@naardekerk.nl
Vieringen door de week en in het
weekend
Zaterdag 4 juni 19.00 uur: Eucharistieviering. Pinksteren. Extra collecte Ned. Missionarissen. Voorganger: pastoor R. van Bronswijk.
Zang: dhr. H. Vergouwen. Orgel: dhr. J. van Opdorp.
Zaterdag 11 juni: geen viering i.v.m. concert Anthony Singers 50 jaar in zaal ‘De Abt’.
Zondag 12 juni 11.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger:
pastoor R. van Bronswijk. Zang: dhr. H. Vergouwen. Orgel: dhr.
J. Horbach.
Mededeling
De Vijf Heiligen Parochie organiseert tweede pinksterdag,
maandag 6 juni, een fietstocht langs haar kerken en kapellen.
Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te fietsen: vrijwilligers, niet vrijwilligers, parochianen, vrienden, alle inwoners van
de gemeente Drimmelen.
De flyer om u aan te melden vindt u bij de bakker, drogist, in de
kerk of op een terras. Doe mee en vul in…. Stop de flyer in de
brievenbus van de kerk in uw woonplaats.

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 terheijden@
naardekerk.nl. U bent van harte welkom.

GEMEENTE
DRIMMELENSE VETERANENMIDDAG
Iedereen is welkom

Begin maart bereikte ons het heuglijke
nieuws dat de landelijke veteranendag op
25 juni 2022 in Den Haag fysiek doorgang
zal vinden.
Ook in de gemeente Drimmelen kijken
we ernaar uit u weer persoonlijk te kunnen ontvangen. De jaarlijkse Drimmelense veteranenmiddag organiseren we dit
jaar op vrijdag 17 juni van 16.00 - 18.00 uur in het gemeentehuis, Park 1, Made.
Met deze middag erkent en waardeert de gemeente de prestaties van Nederlandse veteranen. Het gaat niet alleen om veteranen uit de Tweede Wereldoorlog,
maar ook om de groeiende groep ‘jonge’ veteranen die in recente vredesmissies actief waren
of nog zijn.
Met plots daar het onvoorziene geweld in
Oost-Europa is aandacht voor élke veteraan een
vanzelfsprekendheid. Naast veteranen zijn andere geïnteresseerden ook van harte welkom.
Aanmelden
Via het emailadres bestuurssecretariaat@drimmelen.nl kunt u uw aanwezigheid (en die van
eventuele introducés) doorgeven. Dit kan ook
telefonisch via nummer 140162 (bestuurssecretariaat). Uw reactie ontvangen we graag voor 3 juni 2022.

ONVERWACHT OVERSCHOT 2021 NAAR
GEMEENTESPAARPOT
De gemeentelijke jaarrekening van 2021 laat een overschot zien
van 1,4 miljoen euro. “Door twee grote meevallers aan het eind
van het jaar zijn we fors in de plus gekomen,” legt wethouder
Harry Bakker uit. “Op een begroting van 65 miljoen euro is dat
geen grote afwijking, maar het is natuurlijk wel veel geld. We
stellen de raad voor het overschot te reserveren voor de nodige uitdagingen waar we voor staan,” aldus Harry Bakker.
Meevallers
In de begroting voor 2021 hield het college nog rekening met
een klein positief resultaat, de najaarsnota 2021 voorzag zelfs in
een tekort. Harry Bakker: “We hoefden minder geld in te leggen
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in de pensioenvoorziening voor oud-bestuurders (APPA), wat
€ 420.000 scheelde, en de grootste meevaller kwam in december van het rijk: € 472.000 uit het gemeentefonds.” Tegenover
totaal 3,4 miljoen euro aan grotere en kleinere meevallers stond
ook 2 miljoen aan tegenvallers, zoals minder inkomsten uit precario en leges. “Met een netto resultaat van 1,4 miljoen kunnen we tevreden terugkijken,”
vindt wethouder Bakker. “We
hebben de lasten voor onze inwoners laag weten te houden,
we blijven financieel stabiel en
we hebben veel resultaten geboekt.”
Resultaten
In het jaarverslag is te lezen dat corona weer een grote rol
speelde in de uitvoering van het gemeentelijk beleid en dat toch
het nodige is gerealiseerd. Zo is de Crullaan in Made vernieuwd
met vrijliggende fietspaden, het economisch beleid en het beleid
voor vrijetijdseconomie en toerisme zijn vastgesteld door de
gemeenteraad, het programma Duurzaamheid is opgestart, de
gemeenteraad gaf akkoord op het plan voor het Sociaal Cultureel Dorpshart Made en er werden 140 woningen gebouwd.
Verder wordt er inmiddels gebouwd aan het E-Veld in Terheijden, kregen verschillende dorpen glasvezel, zijn er flinke stappen
gezet voor de nieuwbouw van basisschool De Stuifhoek in Made
en Het Puzzelbad en De Randoet zijn vernieuwd en opgeleverd.
Jaarstukken
Het college stuurt de jaarstukken nu naar de gemeenteraad. De
financiële commissie besprak de jaarstukken op 24 mei. De
raad doet dit inhoudelijk op 8 juni. In de vergadering van 7 juli,
als ook de accountantscontrole op de resultaten van de jeugdzorg is afgerond, volgt besluitvorming.

INFORMATIECENTRUM VVV BIESBOSCH
DRIMMELEN OFFICIEEL GEOPEND
Op maandag 14 mei is het Informatiecentrum VVV Biesbosch
Drimmelen officieel geopend. De kersverse VVV is te vinden
aan de Marinaweg 21 bij de jachthaven in Drimmelen. Vertegenwoordigers van Recreatief Drimmelen, Staatsbosbeheer en de
gemeente, die samen het nieuwe informatiecentrum mogelijk
hebben gemaakt, verrichtten gezamenlijk de opening door het
presenteren van het VVV-logo. Ze spraken van ‘een mijlpaal
voor heel de gemeente Drimmelen en de Biesbosch’.
Een boost voor het toerisme
Het informatiecentrum bundelt alle toeristische informatie uit
de regio voor toeristen en andere bezoekers. Ook worden er
diverse streekproducten en souvenirs verkocht. “Een mijlpaal en
een nieuwe stap,” sprak wethouder Lieke Schuitmaker bij de
opening. “Een mijlpaal omdat we hiermee samen een flink project van de grond hebben gekregen waarmee we de toeristischrecreatieve sector een boost geven. De VVV staat weliswaar in
Drimmelen maar juist heel de gemeente gaat hiervan profiteren,
doordat we onze bezoekers en eigen inwoners perfect doorverwijzen naar alle prachtige fiets- en wandelroutes en naar alle
andere mooie dingen die onze dorpen te bieden hebben. En het
is een nieuwe stap omdat we nog veel meer plannen hebben op
dit gebied voor onze gemeente.”
Centrale plek
Recreatief Drimmelen stuurt het informatiecentrum aan. “Het
gaat een belangrijke rol vervullen in de informatievoorziening
aan toeristen,” vertelt Ton Zwinkels, voorzitter van de stichting
VVV Biesbosch Drimmelen. Ook hij sprak van ‘een mijlpaal’.“We
hebben inmiddels laten zien dat we een stabiele organisatie zijn,

met ondernemers die zich inzetten voor de gehele gemeente.
Met dit resultaat en de gemaakte afspraken met de gemeente
laten we zien wat wij samen met de ondernemers voor elkaar
kunnen krijgen voor deze sector,” aldus Ton Zwinkels. “VVV
Biesbosch Drimmelen is hierbij een centrale plek voor toeristen, inwoners én onze ondernemers.”
‘Grote kennis van de Biesbosch’
Daniël Bakker van Staatbosbeheer vult aan: “Vanaf deze plek
zullen wij ons Biesbosch-excursieprogramma organiseren en
voorlichting geven. Veel van onze vrijwilligers, die zich al jarenlang inzetten voor de Biesbosch, gaan ook op deze nieuwe plek
hun schouders er onder zetten. Hun gastvrijheid en grote kennis
van de Biesbosch zijn van grote waarde voor de dagjesmensen,
de campinggasten en ook de inwoners die hier komen om meer
te weten te komen over de gemeente en over de Biesbosch”,
stelt Bakker.

Toeristenbelasting
De VVV Biesbosch Drimmelen en de samenwerking met Recreatief Drimmelen zijn resultaten van de Nota Vrijetijdseconomie die vorig jaar door de gemeenteraad werd vastgesteld.
“De plannen worden grotendeels gefinancierd vanuit de toeristenbelasting, die daarmee terugvloeit naar de sector,” legt Lieke
Schuitmaker uit. “Met gerichte marketingactiviteiten en ontwikkeling van het toeristisch recreatief aanbod willen we nieuwe
toeristen hiernaartoe halen en bestaande toeristen terug laten
komen,” zegt Ton Zwinkels. “Zo zijn we bezig met de opzet van
een toeristische website en gaan we campagnes, fiets- en wandelroutes en arrangementen samen met de ondernemers maken. In Drimmelen is immers veel te ontdekken en te beleven,”
aldus Ton Zwinkels.

GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Onderzoek onder inwoners naar windmolens langs A16
In het project Energie A16
werken de gemeenten Breda,
Drimmelen, Moerdijk en Zundert samen met bewoners,
organisaties,
ontwikkelaars
en overheden aan schone energie. In Drimmelen worden er 8
windmolens langs de A16 gebouwd. Een kwart van het rendement uit de windmolens investeren we in lokale energieprojecten die gaan over twee onderwerpen: energie besparen en
energie schoon opwekken.
Vanuit het project Energie A16 nodigen wij 500 inwoners van de
gemeente uit voor een digitaal onderzoek over dit project. We
zijn erg benieuwd of deze inwoners bekend zijn met het project,
hoe ze denken over de komst van de windmolens en de lokale
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energieprojecten en wat de informatiebehoefte is.
Ga voor meer informatie hierover naar www.energiea16.nl.
Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG)
Heeft u extra kosten door uw
ziekte of beperking? En komt u
moeilijk rond door een laag inkomen? Misschien komt u dan
in aanmerking voor de MvCG.
Dit is een financiële tegemoetkoming van de gemeente
Drimmelen voor inwoners met een laag inkomen en een chronische ziekte of beperking. Inwoners met een ziekte of beperking hebben vaak extra kosten. Met de tegemoetkoming kunt u
deze extra kosten compenseren. Het bedrag dat u krijgt, hangt
af van uw inkomen. Ga voor meer informatie en aanvragen naar
https://drimmelen.nl en zoek rechtsboven naar mvcg.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Wagenberg, Gomarusstraat 74: Realisatie carport.
Wagenberg, Scheermakershof 3: Plaatsen van een dakkapel.
Wagenberg,Van Schendelstraat 12: Uitbreiden van de woning en
het bouwen van een erker.
Terheijden, Baroniestraat 21: Plaatsen van een balkonhek inclusief trap op een vergunningsvrije aanbouw.
Terheijden, Vlasweel 3: Plaatsen van een dakkapel op het vooren achterdakvlak.
Wagenberg, Nieuwstraat 4: Vergroten van de woning.
Wagenberg, Achter Postweg 27: Legaliseren van een teelt-ondersteunende voorziening.
Verlengingsbesluit
Wagenberg, Gomarusstraat 74: Realisatie carport.
Terheijden, Munnikenhof 13B: Bouwen van een schuurwoning
met huisvesting voor 6 arbeidsmigranten.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, naast Munnikenhof 11: Aanleggen van een tijdelijke
uitrit.
Ingekomen meldingen activiteitenbesluit
Terheijden, Schansstraat 17: Wijzigen van een inrichting

historie, heemkunde, flora en fauna enz.
Verder zijn er bij iedere tocht één of meerdere stops bij een horecagelegenheid. Neem altijd wat contant geld mee. Soms moet
er per tafel worden afgerekend.
Het programma voor de maanden juni en juli
do
za
ma
di
wo
wo
za
do
di
do
vr

2 juni
11 juni
13 juni
21 juni
22 juni
29 juni
2 juli
7 juli
12 juli
21 juli
29 juli

Bestemming
Bergse Vesting
Hoogstratenroute
Heilige driehoek
Dijken en welen
Midzomeravondtocht
Kwekerij
Eiland van Dordrecht
Van zand naar zeeklei
Drimmelen
Regte heide
Waterbeheerroute

D
D
M
D
A
D
T
D
D
D
T

Vertrekpunt
Intratuin
Speelbos
Intratuin
Intratuin
Speelbos
Speelbos
Intratuin
Intratuin
Intratuin
Speelbos
Intratuin

Vertrektijd
10.00 uur
10.00 uur
12.30 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
9.00 uur

Afst
55
54
35
55
32
40
85
55
56
57
82

D = Dagtocht, M = Middagtocht, A = Avondtocht, T = Tour de
Baronie
Adres vertrekpunten
Intratuin: Terheijdenseweg 296, 4826 AA Breda
Speelbos Mastbos: Bouvignedreef 5, 4836 AL Breda
Voor gedetailleerde informatie over de routes zie de website
www.gildebaronie.nl/fietstochten.

IETS VERDER VAN DE TOREN
VOOR FIETSLIEFHEBBERS
Fietsgilde De Baronie trekt er alweer
2 maanden met enthousiaste fietsliefhebbers op uit.
We rijden in groepjes van 10 tot 15
personen per gids. Er wordt regelmatig gestopt om uitleg te geven over

Rondom de Toren wordt bezorgd op
woensdag of donderdag.
Geen RdT in uw brievenbus?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of bel 076 5932137.
Graag uw naam, postcode en huisnummer
vermelden.

Uw post it gratis in Rondom de Toren?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl.
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Nog meer mooie foto’s van:
1. Wim van Helden
2. Frans Snoeren
3. Peter Couweleers
4. Tonny van Geel

Heb jij ook mooie of leuke
foto’s?
Mail ze naar
liesbeth@rondomdetoren.nl.
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