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Colofon
Rondom de Toren is een tweewekelijkse uitgave en wordt in 
Terheijden en Wagenberg huis-aan-huis bezorgd.
Secretariaat  Hoevenseweg 18, 4845 PD Wagenberg
  076 - 593 1952
Extra exemplaren
Terheijden:  Bibliotheek Terheijden, ‘Toptiekske,
  Jürgen en Carolien van Dongen
Wagenberg Bakkerij Léon van Dongen,  Plexat
Online bereikbaarheid
Website: www.rondomdetoren.nl
Facebook: facebook.com/rondomdetoren
Drukkerij Drukkerij Boonen
Bezorgklachten liesbeth@rondomdetoren.nl of  076 - 593 2137
Volgende editie 1089
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 31-08-2022, 17.00 u

GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 424 024
Pastorale zorg   06 - 514 900 11
Bloedafname SHL Terheijden Schepenhof Fysio 
    Schepenhof 21 Terheijden
    maandag-woensdag-vrijdag,  
                8.00-10.00 uur, vrije inloop
Apotheek Terheijden  076 - 593 4300
Service apotheek Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    na contact apotheek Made
    ma. - vr. 8.45 - 10 u
Surplus Welzijn Terheijden  Raadhuisstraat 2c
    www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk  076 - 502 7788
Sociaal Raadslieden Werk  076 - 502 7788
 spreekuur  alleen op afspraak
 contact   srw.drimmelen@surplus.nl 
Schuldhulpverlening  076 - 502 7788
SWO    0162 - 451 894
POLITIE
Algemeen nummer  112
Politie Zeeland/West-Brabant 0900 - 8844
    www.politie.nl
Wijkagenten   B. Coppens en M. de Vries
GEMEENTE INFORMATIE Park 1 Made  T. 14 0162
    www.drimmelen.nl
WMO-loket   ma. - vr. 9 - 12.30 u
    gemeente@drimmelen.nl
Milieustraat  Terheijden  076 - 593 4795
 openingstijden  ma. - vr. 13 - 16 u,  za 10 - 15 u
Ophalen afval    Terheijden groen: elke woensdag,
    grijs:  10/08,  07/09
          Wagenberg groen: elke vrijdag, 
    grijs: 12/08,  09/09
Ophalen oud papier  20/08,  10/09
Ophalen plastic                     Terheijden  03/08, 17/08, 31/08
            Wagenberg  05/08, 19/08, 02/09
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. en vr.. 14.30 - 17 .00 u,   
    wo. 12.30 - 17.00  u
Woonvizier   0162 - 679 800

JUF LEIDIE,  WIE KENT HAAR NIET….

Na 30 jaar werken met peuters gaat juf Leidie Looman genieten 
van haar welverdiende pensioen.
Veel inwoners van Terheijden en Wagenberg zullen haar heb-
ben meegemaakt als 
leidster / juf bij peuter-
speelzaal De Brakken-
soos en later bij Eska-
dee (nu Kibeo) op de 
peutergroep bij Bibelot.
Een aantal jaar geleden 
heeft Leidie de peuter-
groep op basisschool 
De Zeggewijzer opge-
start en hier met veel 
plezier gewerkt. Nu is het tijd voor andere fijne, leuke dingen.

Leidie, heel erg bedankt voor alle mooie, gezellige jaren. 
We gaan je verschrikkelijk missen!

BEDANKT
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EXCURSIE NAAR DE EENDENKOOI

Normaliter is de Eendenkooi afgesloten 
voor publiek maar op zaterdag 6 au-
gustus en zaterdag 3 september be-
staat voor belangstellenden de mogelijk-
heid om onder begeleiding van een gids 
een kijkje te nemen in dit unieke (natuur)

pareltje. Door de ligging op 
de naad van Brabant komt 
er bijzondere vegetatie 
voor. Ook komen er veel 
vogelsoorten voor. 
Staatsbosbeheer is eigenaar 
van de Eendenkooi en be-
heert deze oase samen met 
een groep enthousiaste 
vrijwilligers die ook alle-
maal verbonden zijn aan de 
heemkundekring De Vlas-
selt. Dit zijn dus mensen 
met een hart voor natuur 
en cultuur. Tijdens de ex-
cursie wordt dan ook aan 
beide facetten aandacht besteed. 

Wat een bezoek 
op deze zater-
dagochtend nog 
specialer maakt, 
is het feit dat 
de beheervrij-
willigers er aan 
het werk zijn. 
Zo kan iedereen 
zien hoe hard er 
gewerkt wordt 
om deze parel in 
stand te houden. 

Het aantal deelnemers is beperkt en daarom is tijdige aanmel-
ding vooraf via onze website verplicht (uiterlijk op de woensdag 
er aan voorafgaand). Ga daarvoor naar www.staatsbosbeheer.nl/
eendenkooiterheijden.

UITGAAN

DEZE ADVERTENTIE GELDT 
VANAF 5 SEPTEMBER
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INSPIRATIEAVONDEN OP BASIS VAN HET 
BOEK  ‘EEN ONGEWOON GESPREK MET 
GOD’

Miljoenen exemplaren zijn er we-
reldwijd van dit boek verkocht. Heel 
veel mensen halen hier inspiratie uit 
en antwoorden op vragen als: Waar-
om is de wereld zoals hij is? Waar-
om ben ik hier, wat is de zin van mijn 
leven? Kan en mag ik doen wat ik 
zelf wil? Wat is de rol van geld, hoe 
werken relaties en hoe zit het met 
seksualiteit? Eerlijke, duidelijke en soms confronterende ant-
woorden met een positieve, krachtige boodschap: jij mag doen 
wat jij wilt om jouw leven vorm te geven. Dus wie wil jij zijn? 
Graag brengen wij jou op een bijzondere manier in contact met 
dit boek. Daarom organiseren we vanaf september maandelijks 
op donderdagavond inspiratieavonden waar we ingaan op on-
derwerpen uit dit boek, wat jij uiteraard zelf gaat lezen.  We 
gaan het hebben over goed en kwaad, angst en liefde, ratio en 
gevoel, je eigen leven creëren, de kracht van gedachten, is er 
meer tussen hemel en aarde, enzovoort. De avond bestaat uit 
een gezamenlijk deel in de kerk, vervolgens is er de gelegenheid 
in kleinere groepen met elkaar in gesprek te gaan.
De bedoeling is dat we leuke, boeiende en soms confronteren-
de avonden met tekst, muziek en filmpjes hebben, zoals we bij 
Samen in het Witte Kerkje gewend zijn.  Bedoeld om jouw eigen 
waarheid vorm te geven.
15 september is de eerste avond. Deze avond ervaar je de 
opzet van de avonden, vertellen we over het boek en gaan we 
met elkaar in gesprek. Na afloop kun je 
beslissen of je vaker komt. Voor deze 
avond hoef je het boek nog niet te heb-
ben.
Interesse in een bijzonder boek,  zelfon-
derzoek, begrip van de wereld? Meld je 
aan door een mail  te  sturen naar      wel
kom@sameninhetwittekerkje.nl of bel 
naar 06 52046806. De bijeenkomsten 
zijn gratis. De auteur is Neale Donald 
Walsch.  Er zijn genoeg recensies te vin-
den.
Edwin  Vonk

OPENSTELLING  WITTE KERKJE 
TERHEIJDEN

U kent het  Witte Kerkje van de 
BUITENKANT. In de maand augus-
tus zetten wij op zaterdagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur de deuren van 
het Witte Kerkje open, zodat u ook 
kennis kunt maken met de BINNENKANT.
U bent van harte welkom voor een kop koffie of thee, ontmoe-
ting en bezichtiging van de kerk en de ruimtes die erbij horen.  
En we kunnen samen ook iets creatiefs ondernemen. 
Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de Schepping zijn waar-
den die al langer meegaan,  maar in deze tijd nog steeds belang-
rijk zijn.
Komt u op 6 augustus kraanvogels vouwen? Zij zijn het sym-
bool van trouw en vrede en God weet dat we daar zeker be-
hoefte aan hebben. 
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Op 13 augustus zullen 
er groetenkaarten voor 
Amnesty in de kerk liggen. 
U bent welkom om één 
of meerdere kaarten te 
schrijven aan mensen die 
ten onrechte gevangen zit-
ten.
Op 20 augustus kunt u 
zelf een speurtochtje lopen 
door onze kerk en tuin en 
zien hoe wij proberen een 
steeds groenere kerk te 
worden.
27 augustus is de laatste 
openstelling. Dan verras-

sen we u met (vegetarische) hapjes en drankjes om de zomer te 
vieren.  Alles is lokaal geproduceerd.
Komt u ook inspiratie opdoen in het Witte Kerkje?
Namens de kerkenraad,  Mieke  Vosmer

FIETSTOCHT MET BEZOEK  AAN ALPACA 
BREAK 

Op dinsdag 30 augustus a.s. organiseert 
SIL (Samen is Leuker) een fietstocht in en 
rond Drimmelen. 
We starten om 10.00 uur in Made en gaan 
langs diverse dorpen. Onderweg stoppen 
we voor koffie en thee en een lunch.

In de middag worden we ver-
wacht op de Alpaca-boerderij 
in Made waar we een Feed & 
Greet hebben met de dieren. 
Heb je zin om mee te fietsen, 
geef je dan op voor 26 augus-
tus! Voor meer informatie bel 
0162 451894 of mail naar sil@
swodrimmelen.nl. 
Hou je van fietsen en ben je op 
zoek naar een fietsmaatje, dan is 
deze activiteit wellicht iets voor 
jou!

SAMEN IN HET WITTE KERKJE

Agenda augustus en september
5 augustus  Samen aan  Tafel.
2 september Samen aan  Tafel.

5 september Een goed gesprek.
9 september  Een goed gesprek - ochtendgroep.
15 september Inspiratieavond ‘een ongewoon gesprek met  
                          god’.
28 september Een goed gesprek - jongeren tussen 17 en 27 
                          (ongeveer).
Locatie:  het Witte Kerkje, zijingang.
Tijdstip: van 19.30 tot 21.30 uur; ochtendgroep 9.30 tot 11.30 
uur.  Samen aan Tafel 17.30 - 20.00 uur.
Kosten: alles op basis van vrijwillige donatie 
naar draagkracht. Samen aan Tafel € 6,- bijdrage 
kosten maaltijd.
Meer informatie: www.sameninhetwittekerkje.
nl of 06 52046806 (Edwin Vonk)

DE STOEL HERENKAPPER  - 
GEZINSUITBREIDING

Aangezien het geen geheim meer is 
dat er gezinsuitbreiding op komst is, 
betekent dit ook dat er een moment 
komt dat ik van mijn zwangerschaps-
verlof ga genieten. 
En dat moment is vanaf 5 september.
Om het team van DE STOEL te versterken in deze periode 
hebben Conny en ik gezocht naar een leuke collega die in deze 
periode met dezelfde passie en hetzelfde plezier kan knippen.
Die hebben wij gevonden in Caroline, een toffe meid die perfect 
past in ons team en graag met jullie kennismaakt. Hieronder 
stelt ze zich even voor.

In de periode van 5 septem-
ber tot 2 januari zijn er van-
wege het zwangerschapsverlof 
andere openingstijden. 
Zie de advertentie op pagina 3 
voor de nieuwe tijden.
Tot binnenkort.
Het Kappersteam van DE 
STOEL,
Renée, Caroline en Conny

ZAKELIJK NIEUWS
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WIJ ZOEKEN……

Voorzitter stichting 
Zomervermaak  Terheijden 
Heb jij affiniteit met besturen en 
leidinggeven en draag je Zomerver-
maak Terheijden een warm hart toe? 
Stichting Zomervermaak organi-
seert activiteiten voor inwoners van 
65 jaar en ouder uit Terheijden en 
Wagenberg tijdens de zomervakantie. Elk jaar wordt er weer 
een aantrekkelijk en gevarieerd programma gemaakt. Dit doen 
zij met een groep van enthousiaste vrijwilligers.
Het bestuur van stichting Zomervermaak zoekt een 
nieuwe voorzitter
Als voorzitter ben je het gezicht van de stichting, naar binnen en 
naar buiten. Je leidt de algemene vergaderingen en de vergade-
ringen van het bestuur en de vrijwilligers. Je neemt initiatieven, 
coördineert en voert bestuurswerkzaamheden uit.
Bij de voorbereidingen en de activiteiten van Zomervermaak 
ben je samen met de overige bestuursleden en de vrijwilligers 
het visitekaartje van de stichting.
De voorbereidingen van Zomervermaak starten in november. 
De activiteiten vinden plaats in juli en augustus. 
Dus…. 
* Ben jij die voorzitter met affiniteit met besturen en leiding-
geven? 
* Draag je Zomervermaak en haar vrijwilligers een warm hart 
toe? 
* Heb je goede communicatieve vaardigheden en ben je in staat 
mensen mee te nemen en te enthousiasmeren? 
* Ben je flexibel en stressbestendig? 
Dan zoekt Zomervermaak jou! 
Meer informatie over Zomervermaak kun je vinden op www.
zomervermaak-terheijden.nl. 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen 
met de huidige voorzitter Nic van Tienen (nic10en@gmail.com 
/ 06 22425448).  Of loop een keer mee met de voorzitter deze 
zomer en ervaar Zomervermaak! 
Wil jij jouw vrijwilligersvacatures ook in de schijnwer-
pers? 
Neem dan contact op met het Vrijwilligers Informatiepunt. 
Op www.vrijwilligerswerkdrimmelen.nl vind je alle actuele va-
catures. 
Voor organisaties: Hier kun je zelf vacatures voor vrijwilligers 
plaatsen.

OPROEPEN
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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.

HEEMKUNDEKRING DE  VLASSELT

De verkiezingen staan weer voor de deur. 
Hoezo? Die zijn toch pas geweest?
Dat klopt ja, voor de politiek. Maar nu hebben 
we het over de Rabo ClubSupport. De verschil-
len tussen politiek stemmen en Rabo ClubSup-
port zijn wel opvallend.  Als je lid bent van de 
Rabo mag je al vanaf 12 jaar stemmen. Je mag 
niet 1 maar zelfs 3 stemmen uitbrengen. Je hoeft 

er niet voor naar een stemlokaal maar stemt via de Rabo app. 
En je hebt een zee van tijd om te stemmen tussen 5 en 27 
september 2022.  Tot dan heeft u de tijd om uw keuzes al 
te overwegen, maar zonder stemwijzer.  Wij zouden het zeer 
waarderen als u uw stem (ook) dit jaar uitbrengt op Heemkun-
dekring De Vlasselt.  Alvast bedankt.

CURSUS EHBO BIJ KINDEREN

Wat te doen als uw kind, kleinkind, leerling 
of pupil een ongeluk(je) krijgt? Het goed be-
handelen van een schaafwond, snee of brand-
wond en het op de juiste wijze handelen bij 
ernstiger ongelukken vraagt deskundigheid. 
Speciaal voor ouders, grootouders en bege-
leiders van kinderen organiseert EHBO-ver-

eniging Wagenberg bij voldoende belangstelling een cursus 
‘EHBO bij kinderen’, inclusief reanimatie.
In 4 lessen van 2 uur en een examen brengen we u die deskun-
digheid bij en kunt u die in praktijk brengen. De cursus wordt 
gegeven door een gediplomeerd EHBO-instructeur. De lessen 
worden gehouden op de maandag in Wagenberg vanaf 19.30 uur. 
De eerste les is op 31 oktober en het examen wordt afgenomen 
op 28 november. De kosten voor het volgen van deze cursus 
bedragen € 75,-.
U kunt zich aanmelden of uw vragen stellen via ons e-mail-
adres ehbo_wagenberg@outlook.com of telefoonnummer 06 
11125926. Contactpersoon is secretaris Frans Vrolijk.

WIJ ZOEKEN SPORTFOTO’S

Beste sportliefhebbers, heeft u in een oude 
schoenendoos of in een fotoalbum of op een 
geheugenkaart/memorystick of misschien zelfs 
“in the cloud” of waar dan ook kampioensfo-
to’s van uw sport,  waar u (bijna) niet meer naar 
omkijkt? Wij zijn er blij mee. Voetbal, handbal, 
volleybal, korfbal, gymnastiek, wielrennen, judo, 
schieten, welke sport dan ook uit Wagenberg 
of  Terheijden of Langeweg.

Geen kampioen, voor uw gevoel wel, maar toch een leuke team-
foto of sportfoto, ook goed.  Wij willen graag deze foto’s op de 
website van Heemkundekring De Vlasselt zetten. Als u dan ook 
nog weet te vertellen wanneer en wie er allemaal vereeuwigd 
zijn,  zou dat helemaal prima zijn.
Als u dus uw sportieve momenten wilt delen, neem dan contact 

op met secretariaat@devlasselt.nl  of  bel  Johan Bax op  
076  5934770.
Ed Oud

KANAALPLANNEN EN  VAN GOOR

In 1742 en 1747 werden plannen ontwikkeld voor de aanleg 
van kanalen van Terheijden naar Moerdijk en ook van Breda naar 
het noorden (door Munnikenhof). De 18e eeuwse Terheijdense 
gemeenteambtenaar Thomas Ernst van Goor heeft de daartoe 
gemaakte tekeningen verzameld en deze zijn bewaard gebleven 
in het Stadsarchief van Breda.
Van Goor is vooral bekend 
geworden als heemkundi-
ge. Hij beschreef namelijk 
de geschiedenis van Stadt 
en Lande van Breda. Zijn 
boek verscheen in 1744 en 
telt maar liefst 546 bladzij-
den; het is in de vorige eeuw 
herdrukt en zodoende verder 
verspreid.
Op de betreffende landkaar-
ten zijn de wegen van toen 
getekend met daarbij enkele 
opvallende huizen. Dat waren 
in die tijd, behalve de Terheij-
dense kerk en de oude en 
nieuwe molen,  de schans en hoeve “Oijevaarsnest” aan de Laak-
dijk. Ook de Linie van Munnikenhof staat er op. In Wagenberg 

is de bierbrouwerij 
van Loonen weer-
gegeven.  Deze ka-
naalplannen zijn niet 
uitgevoerd. 
Tot 1827 was de ri-
vier de Mark een 
open getijdenrivier. 
In Dintelsas wer-
den in 1808 slui-
zen gebouwd. In de 
voorafgaande zomer 
hadden de plannen 
ter inzage gelegen 
in de herberg “Hof 

EN  TOEN GEBEURDE.......



8 jaargang 45 nummer 1088



9Rondom de Toren 2022

van Holland”, nu Hoofdstraat 10-14 in Terheijden. De feestelijke 
opening werd al snel een drama toen het bouwwerk ging ver-
zakken. De sluis bleek niet meer te redden en pas in 1827 waren 
de sluizen hersteld.
Gedurende de 19e eeuw was meermalen in de krant te lezen 
dat er een kanaal van de Mark, bij de Laak, rechtstreeks naar de 
Amer zou komen. Er is ook nog sprake geweest van de bouw 
van een schutsluis in de Mark bij Terheijden in 1866. Ook deze 
plannen zijn niet uitgevoerd. Uiteindelijk is de Mark in 1915 aan-
gesloten op het Wilhelminakanaal bij Oosterhout. Begin jaren 
90 werd de Amertak gegraven,  als kanaalverbinding tussen Oos-
terhout en de Amer, en in 1993 voor het scheepvaartverkeer 
geopend.
Johan van der Made

WORKSHOP  SWO DRIMMELEN
Gratis voor vrijwilligers uit de gemeente

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht 
verstandelijke beperking
Een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) is aan de buitenkant 
vaak niet zichtbaar. Daarnaast zijn veel mensen met een LVB 
goed in het verbergen en overcompenseren van hun beperking. 
Met als gevolg dat een LVB bij mensen niet altijd wordt herkend. 
Na het volgen van deze workshop:
* Weet je wat een licht verstandelijke beperking is.
* Heb je door o.a. belevingsoefeningen ervaren hoe het is om je 
met een licht verstandelijke beperking staande te moeten hou-
den in onze maatschappij.
* Weet je wat uitingsvormen van een licht verstandelijke beper-
king zijn en kun je deze herkennen.  
* Heb je ervaren wat onduidelijke communi-
catie met je doet. 
* Weet je wat de mogelijke gevolgen zijn van 
het niet herkennen of het overschatten van 
mensen met een licht verstandelijke beper-
king.  
* Heb je vaardigheden ontwikkeld in jouw 
bejegening en communicatie die aansluiten 
bij mensen met een licht verstandelijke beperking.  
Voor wie:  Vrijwilligers uit de gemeente Drimmelen die meer 
willen weten over herkennen van en omgaan met LVB.  
Datum:  Dinsdag 27 september,  van 9.00 tot 12.00 uur.
Locatie: SWO Drimmelen, Het Vierendeel 6, 4921 LC Made.
Kosten: De workshop is GRATIS voor vrijwilligers uit de ge-
meente Drimmelen. 
Door wie: De workshop wordt gegeven door MEE  West-Bra-
bant. 
Aanmelden: Je kunt je aanmelden voor deze workshop via
onze website op swodrimmelen.nl/workshop-omgaan-met-lvb.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drim-
melen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijn-

werpers worden gezet. Hebt u een nieuwswaardige mededeling 
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl.
Bruisende Buitenmarkt Made

Op zondag 5 juli vond alweer 
de 11e Bruisende Buitenmarkt 
van Winkeliersvereniging Brui-
send Made plaats. Een dag voor 
ouderwetse en nieuwerwetse 
gezelligheid! Er was een uit-
gebreide markt, met allerlei 
stands en natuurlijk veel mu-

ziek. De Bruisende Buitenmarkt werd om 11.00 uur feestelijk 
door een plaatselijke band geopend. Ook Omroep Drimmelen 
was die dag op de markt aanwezig en natuurlijk maakten wij een 
impressie van dit feestelijk evenement.
Made’s Powerweekend 2022
Het Made’s Powerweekend is 
het grootste truck- en tractor-
pulling evenement van Europa. 
Al sinds 1993 vindt het evene-
ment plaats in Made. Het Po-
werweekend was ook dit jaar 
weer vol spektakel, gezelligheid 
en top-entertainment voor alle 
leeftijden.  Van de actie op de baan tot de legendarische Pulling 
Party’s in de grote feesttent.
Wij laten u een aantal fragmenten zien.
Top 100

Op 4 juni was het weer feest 
op het terrein aan de Tuin-
bouwweg in Made, want de Top 
100 was dit jaar weer live! De 
Top 100 Made Live is in de loop 
der jaren uitgegroeid tot een 
van de populairste rockevene-
menten van de regio. Elf uur 

lang de beste rocknummers van 100 tot en met 1, om de beurt 
live gespeeld door vijf top rockcoverbands uit de regio West- en 
Midden-Brabant. Dit werd natuurlijk weer een reünie van vrien-
den van alle leeftijden, die lekker konden meezingen. Wij waren 
van de partij en maakten een impressie van dit spektakel.
Onbeperkte Vuelta Brabant
Van 29 juni tot en met 3 juli 
2022 organiseerde Stichting 
Leef! voor de eerste keer de 
Onbeperkte Vuelta Brabant! 
Een evenement waar iedereen 
met een chronische aandoe-
ning of een beperking aan mee 
kon doen. Daarmee kregen 
mensen waarvoor het niet vanzelfsprekend is dat zij deelnemen 
aan evenementen, de kans om de iconische Vuelta in het prach-
tige Brabant (voor een deel) af te leggen. Niet aan de zijlijn, maar 
deelnemen en (over)winnen!
Madese Boys-NAC

Op zaterdag 2 juli werd de 
klassieker Madese Boys - NAC 
Breda gespeeld. Ook dit jaar 
kwam het eerste elftal van 
NAC Breda op bezoek op 
het sportpark De Schietberg 
in Made. In het kader van hun 
voorbereiding op het nieuwe 

VAN  ALLES  WAT
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voetbalseizoen speelden zij een oefenwedstrijd tegen Madese 
Boys 1.  Wij laten u een uitgebreide samenvatting zien.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een en-
thousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv 
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luis-
teren, 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 ontvan-
gen? Bezoek ons YouTube kanaal, of onze website en Facebook-
pagina.
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 www.
omroepdrimmelen.nl en op social media.

ST.  DORPSRAAD  WAGENBERG

Voor de vakanties beginnen, zijn 
we nog een keer in vergadering 
bijeen geweest. De belangrijkste 
punten die aan de orde kwamen 
hadden betrekking op het nalo-
pen van verschillende zaken en 

op welke terreinen nog actie ondernomen worden.  
Verlengde Elsakker wordt Elzenpark
Uiteraard blijven de plannen rondom de Verlengde Elsakker 
onze aandacht vragen. Nadat de gemeenteraad 12 mei jl. inge-
stemd heeft met de verdere ontwikkeling van het plan is Dura/
Vermeer ermee aan de slag gegaan. Inhoudelijk is er nog weinig 
bekend. Na contact met Dura/Vermeer toch twee belangrijke 
ontwikkelingen:
Het plan Verlengde Elsakker heet voortaan bouwplan Elzenpark. 
Maar wat nog belangrijker is: iedereen die om welke reden dan 
ook geïnformeerd wil worden, kan zijn of haar interesse voor 
het plan kenbaar maken via de projectwebsite www.elzenpark-
wagenberg.nl. 
Sporthal en Plexat
Volgens de laatste informatie die ons heeft bereikt is er door de 
gemeente een overeenkomst gesloten met de toekomstige be-
heerder(s). Wat deze in de nabije toekomst met het restaurant 
van de Sporthal zoal van plan zijn zal tijdig door de huurders 
bekend gemaakt worden. 
Avondvierdaagse
Zoals eerder vermeld valt,  maar vanaf nu viel, deze sportieve 
activiteit onder de verantwoordelijkheid van de Dorpsraad. Van-
af nu en in de toekomst heeft het Oranjecomité de verantwoor-
delijkheid en organisatie op zich genomen. Dit garandeert dat 
daarmee de Avondvierdaagse voor de komende jaren is  “vei-
lig” gesteld.  Een bedankje aan het Oranjecomité is hier op zijn 
plaats en we wensen hen dan ook veel succes. 
Volgende vergadering:
De volgende vergadering van St. Dorpsraad Wagenberg zal 
plaatsvinden op woensdag 14 september en wordt gehou-
den in Plexat. We beginnen om 20.00 uur en iedereen is van 
harte welkom.
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PANNENKOEKEN ETEN MET DE 
ZONNEBLOEM

Dinsdag 12 juli werden we onder een stralen-
de zomerzon gastvrij ontvangen bij het gezel-
lige Pannekoeckershuys in Den Hout.
Dit is een jaarlijks terugkerende activiteit. 
Gezellig met elkaar eten, drinken en vooral 
kletsen. De gasten, vrijwilligers en chauffeurs, 
vormden samen een groep van 56 personen. 
Vanwege dit grote aantal werden we onder-

gebracht in 2 ruimten. Door een mooie prijsafspraak was deze 
activiteit betaalbaar voor iedereen. 
We hebben er weer van genoten!
Onze volgende activiteit is op 18 augustus naar Ons Dorp - 
Terug naar de jaren 50,  in Hooge Zwaluwe.
Voor meer informatie, zie onze website www.zonnebloem.nl/
terheijden.

ZOMERRECES SWO

Tijdens de vakantie is het kantoor 
van SWO gesloten van 1 t/m 
12 augustus. 
Bij dringende vragen kun je de voi-
cemail inspreken (0162 451894, 

deze wordt 1 keer per dag afgeluisterd) of een email sturen 
naar info@swodrimmelen.nl.

Vanaf maandag 15 augustus staan wij je graag weer telefonisch 
of aan de balie te woord. 
Wij wensen iedereen een fijne zomer toe!

REPAIR CAFE IN  TERHEIJDEN

Op woensdagmiddag 5 ok-
tober a.s. zal Repair Café haar 
deuren openen in Terheijden. 
Vanaf die datum gaan onze 
deskundige vrijwilligers eens 
in de twee weken samen met 

de inwoners van de gemeente Drimmelen hun kapotte spullen 
repareren. 
Repair Café is uitgegroeid tot een internationale organisatie die 
zich ten doel stelt duurzaamheid te bevorderen door repareren 
op een moderne manier terug te brengen in de lokale samen-
leving.  Tegelijkertijd biedt het Repair Café mensen de mogelijk-
heid om op een laagdrempelige manier buurtgenoten te ont-
moeten en nieuwe contacten op te doen.
Wij hopen samen met u op 5 oktober om 13.30 uur het Repair 
Café in Terheijden te openen. Het Repair Café zal worden ge-
huisvest bij Sovak.

NIEUWS UIT HET OVERLEG

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het college van bur-
gemeester en wethouders over het beleid rond de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (Wmo). 
In de bijeenkomst van juli werden o.a. de volgende zaken be-
sproken:
Cliëntondersteuning
Er wordt veel gepraat 
over cliëntondersteu-
ning. Hoe wordt daar-
over gedacht door de 
gebruikers? Gemeenten 
proberen daar achter te 
komen.
In sommige plaatsen 
wordt gewerkt met een zgn. ervaringenkaart. De kaart kan snel 
worden ingevuld en kent alleen vragen met antwoordmogelijk-
heden. Het Platform wil graag met SWO in gesprek over hun 
ervaringen met cliëntondersteuning in Drimmelen.
Mantelzorgverklaring
Een officieel bewijs dat men mantelzorger is bestaat nog niet. 
Toch vragen organisaties daar soms naar. De meeste organisa-
ties willen dat een huisarts die invult. Maar soms kunnen men-
sen zelf invullen of men een mantelzorgwaardering heeft gekre-
gen of een overzicht van taken die men doet. Er is ook een zgn. 
mantelzorglijn waar men informatie kan vragen. (MantelzorgNL) 
Opvallend is het verschil in waardering. Die varieert van een 
geldelijke waardering (gemiddeld € 114,-) of een bon (€ 70,-) of 
een attentie (€ 22). In 10% van de gemeenten is de waardering 
afgeschaft. Drimmelen en het Wmo-Platform vinden een waar-
dering zinvol voor haar mantelzorgers.
Digitalisering
Het Wmo-Platform heeft aan B&W advies uitgebracht over de 
digitalisering. Men vindt het belangrijk dat er binnen het college 
iemand speciaal verantwoordelijk is om hier vorm aan te ge-
ven. Het gaat immers steeds vaker over het gebruik van digitale 
hulpmiddelen als computer, robot enz. voor de inwoners. Een 
gemeente moet hierbij helpen en zorgen dat de voorzieningen 
en inwoners hierop zijn voorbereid. 
Huishoudelijke hulp
Binnen steeds meer gemeenten zie je dat er bekostigingspro-
blemen gaan ontstaan door de invoering van het zgn. abonne-
mentstarief (€ 19.- per maand). De Vereniging van Nederlandse 



12 jaargang 45 nummer 1088

Gemeenten (VNG) vindt dat er een einde aan moet komen. Veel 
huishoudens met hogere inkomens maken óók gebruik van deze 
hulp. De Rijksoverheid heeft hiervoor geen extra geld gegeven 
en dus raken gemeenten in financiële problemen.
Preventieplan. 
De VNG heeft een preventieplan opgesteld. Gemeenten ge-
bruiken dit om bij inwoners een opstapeling van lichamelijke en 
geestelijke problemen te voorkomen. Deze zgn. multi-problema-
tiek kan ervoor zorgen dat iemand in een uitzichtloze situatie 
belandt. Gemeenten kunnen veel doen om dit te voortkomen 
door tijdige signalering. Drimmelen tracht dit steeds te doen 
door bij de vraag om hulp ook op andere problemen te letten. 
Vragen of opmerkingen over deze informatie?  
* email:  jcabroos@planet.nl   
* tel.:  06 51055721  
* website:     www.wmoplat
formdrimmelen.nl

FOTO VAN DE MAAND

Dit is de foto van de maand juli van fotoclub 
Dinasa. 
De fotograaf is Etty van der Sanden. 

HULP IN MOEILIJKE  TIJDEN

Ja, het is niet makkelijk met die hoge prijzen, terwijl er ook op 
allerlei andere fronten veel niet goed gaat (personeelstekorten, 
gas, toeslagen, koffers, boeren….).  Deels door allerlei internati-
onale omstandigheden (oorlog Oekraïne) en ook vanuit het Rijk 
(opvang vluchtelingen/asielzoekers).
Hebt u recht op energietoeslag?
Wat we wél hebben voor onze inwoners met een laag inkomen 
in Drimmelen zijn diverse regelingen voor ondersteuning en re-
cent heeft het Rijk ook geld gegeven voor een energietoeslag. 
Per huishouden is € 800,- beschikbaar. Op dit moment is de 
grens 120% van het minimuminkomen en dat betekent voor al-
leenstaanden € 1.244,- en voor samenwonenden € 1.777,- net-
to per maand.   Voor de pensioengerechtigden € 1.382,- en 
€ 1.873,- (ook excl. vakantiegeld). Let op: die € 800,- is een gift 
los van vermogen en heeft géén invloed op inkomen of toesla-
gen!
Vraag aan of stimuleer anderen om de energietoeslag 
aan te vragen

POLITIEK
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8. Susan de Smit, 9. Anita Dudok, 10. Cor Franken, 11. Jan van Hamersveld, 12. Frans Snoeren, 13. Peter Couweleers

1. Wim Roijackers, 2. Hans Dierckx, 3. Elly Bloemendaal, 4. Pedro van Beers, 5. Judo Rasenberg, 6. Toos van Boxsel, 7. Diana de  Jager
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Vanuit het Rijk hebben we geld gekregen voor de uitbetaling van 
die energietoeslag, maar niet iedereen vraagt dit aan (of hebben 
we weinig minima in Drimmelen?). Het lijkt er op dat we veel 
geld gaan overhouden op deze regeling (ong. € 200.000??) en 
dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. De Lijst Harry 
Bakker wil dit geld graag besteden waarvoor het bedoeld is:  
de mensen met een laag inkomen die het nodig hebben! Dus 
vraag die energietoeslag alsnog aan bij de gemeente Drimmelen 
als u dit nog niet gedaan heeft of attendeer mensen in uw om-
geving daar op!
Geniet van de zomer
Verder is het belangrijk om optimistisch te blijven. Geniet van 
de zomer en het hopelijk mooie weer. Drimmelen heeft fantas-
tische wandel- en fietsroutes in onze aantrekkelijke dorpen en 
schitterend buitengebied. Ga er op uit en proef de groenblauwe 
sfeer in onze mooie gemeente of daarbuiten! En hopelijk kunt u 
ook genieten van de diverse sportprestaties in de komende tijd. 
Onze dames zijn weer wereldkampioen hockey geworden, hoe 
zal het de voetbalsters vergaan en wie won de Tour? 

En daarna komt de Vuelta er nog aan. Met op zaterdag 13 au-
gustus de toertocht door Made en op zondag 21 augustus een 
groene reclamekaravaan gevolgd door een heel peloton met 
wielrenners in de voormiddag. 
Een hele fijne en gezellige vakantie gewenst door de 
Lijst Harry Bakker.

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

Vieringen door de week en in het weekend 
Zaterdag 30 juli 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: 
pastoor R. van Bronswijk. Zang: dhr. H.  Vergouwen. Orgel: dhr. 
J. van Opdorp.
Zaterdag 6 augustus 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorgan-
ger: pastoor R. van Bronswijk. Zang:  Vakantiekoor. Orgel: dhr. J. 
Horbach.
Zaterdag 13 augustus 19.00 uur: Woord- en communievie-
ring.  Voorganger: pastoraal medewerker G. v.d. Korput. Zang: 
dhr. H.  Vergouwen. Orgel: dhr. J. van Opdorp.
Zaterdag 20 augustus 19.00 uur: Eucharistieviering. Voor-
ganger: pater P. Schellens. Zang: Vakantiekoor o.l.v. dhr. H. Ver-
gouwen.
Zaterdag 27 augustus 19.00 uur: Eucharistieviering. Extra 
collecte t.b.v. MIVA.  Voorganger: pater P.  Schellens. Zang: ”klein” 
koor A.S.T.

KERK

Harry Bakker tijdens ZLM tour met Elia Viviani
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Zaterdag 3 september 19.00 uur:  Eucharistieviering.
Mededelingen
- Iedere zaterdag t/m september zomeropenstelling in zaal 

“de Abt” en in de H. Antonius Abtkerk.
- Het hartje van de doop van uw kind mag u nog op komen 

halen op het parochiekantoor van de kerk waar uw kind 
gedoopt is. Dus in Terheijden op vrijdagochtend van 9.30 
uur tot 12.00 uur. 

Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is geopend op 
vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, telefoonnummer 076 
5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, 
jubileum, een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen 
doopbewijzen enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u 
contact opnemen met telefoonnummer 06 51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. we-
ten aan het parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden, 
telefoonnummer  076 5931216 of via e-mailadres terheijden@
naardekerk.nl.  U bent van harte welkom.

SUMMERVIBES DRIMMELEN IS  WEER 
BEGONNEN!

Na het mooie succes van vorig 
jaar is deze week de Summer-
vibes Drimmelen weer gestart.
Summervibes is een samenwer-
king van de gemeente Drim-
melen, Surplus Jongerenwerk 
Drimmelen én verschillende lo-

kale activiteitenaanbieders. Samen bieden zij hiermee kinderen 
en jongeren (10-16 jaar) in de gemeente Drimmelen extra veel 
leuke activiteiten aan tijdens de zomervakantie. 
Activiteitenkalender Summervibes
De Summervibes zijn zomeractiviteiten gericht op sport, bewe-
ging en ontmoeting. Zes weken achter elkaar worden er telkens 
drie verschillende activiteiten per week voor de jongeren ge-
organiseerd. De wekelijkse kalender wordt steeds in de week 
ervoor op de Instagram accounts  ‘buurtsportcoach_nordin’ en 
‘jongerenwerker.paul’  bekend gemaakt. Het programma voor 
de eerste week staat daar al op. Ook op de Facebookpagina en 
het Instagramaccount van de gemeente Drimmelen wordt dit 
gedeeld. 
Jongerenwerker Nordin Azahzouh (Sur-
plus): “Geniet vooral van je vakantie, maar 
kom ook lekker buiten en doe mee met de 
activiteiten!”
Wethouder Jürgen Vissers (Jeugd): “Vorig 
jaar hebben we voor het eerst geld be-

schikbaar gesteld,  zodat we in de zomerperiode extra activitei-
ten konden laten organiseren. Ons jongerenwerk en een aantal 
lokale ondernemers zijn daar vol enthousiasme ingestapt en het 
was een enorm succes. Daarom kiezen we er voor ook dit jaar 
superleuke activiteiten voor de jeugd te organiseren. Voor de 
komende jaren hebben we structureel geld beschikbaar voor 
meer activiteiten en meer jongerenwerk en daar gaan we dus 
ook invulling aan geven in de komende periode.”

Aanmelden 
Alle Summervibes activiteiten zijn GRATIS voor kinderen en 
jongeren in de gemeente Drimmelen vanaf 10 tot 16 jaar. Voor 
sommige activiteiten is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, 
wacht dus niet te lang met aanmelden! Aanmelden kan door een 
e-mail te sturen naar Nordin.azahzouh@surplus.nl. Zet daarin 
de naam, nummer, woonplaats, leeftijd en voor welke activiteit 
het is.

‘BUURTGEZINNEN’ BINNENKORT  VAN 
START 

Steungezinnen en coördinator gezocht!
Het maatschappelijke en laagdrempelige ini-
tiatief ‘Buurtgezinnen’ start per september 
2022 in de gemeenten Drimmelen en Geer-
truidenberg. Daarvoor zoeken de twee ge-
meenten nog een coördinator én steungezinnen. Het initiatief is 
gebaseerd op de gedachte: opvoeden doen we samen. 
Met Buurtgezinnen wordt een gezin dat wat steun kan gebrui-
ken bij de opvoeding van de kinderen (vraaggezin) gekoppeld 
aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezin). Zo krij-
gen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders 
even ontlast. De hulp is alledaags en gelijkwaardig. 
Dichtbij huis
Wethouder Jürgen Vissers: “We willen dat alle kinderen zoveel 
mogelijk “thuis” op kunnen groeien, ook als het thuis even niet 
zo lekker gaat. Hoe fijn is het dan als er in je straat, buurt of 
dorp gezinnen zijn die je daarbij even kunnen helpen. Geen zorg 
ver weg, maar laagdrempelige hulp en ondersteuning dichtbij. 
En hoe geweldig is het als jij een ander gezin mag helpen! Met 
Buurtgezinnen kunnen we daar op een prachtige manier invul-
ling aan geven. Hopelijk zijn er veel inwoners die hier aan mee 
willen en kunnen werken!”

GEMEENTE
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Hoe werkt het?
De extra steun bij de opvoeding wordt gegeven door een ander 
gezin uit de buurt. Dit kan een gezin met kinderen zijn, maar 
dat hoeft niet. Ook senioren met uitwonende kinderen, opa’s 
en oma’s en volwassenen zonder kinderen zijn van harte wel-
kom als steungezin. Belangrijk is wel dat steunouders ervaring 
hebben met kinderen. Als steungezin word je namelijk voor een 
langere periode de steun en toeverlaat voor een vraaggezin. 
Buurtgezinnen vraagt van alle gezinsleden uit het steungezin bo-
ven de 18 jaar een VOG en er worden afspraken gemaakt tussen 
de gezinnen. 
Maatwerk
Welke steun je biedt en hoeveel tijd je erin steekt, is afhankelijk 
van de afspraken die je hierover maakt met het vraaggezin. Dat 
kan uiteenlopen van af en toe logeren tot opvang van een kind 
op vaste dagen in de week. En van oppassen tot samen iets leuks 
doen met de kinderen. Maatwerk dus. 
De ondersteuning die een steungezin biedt, kan ook veranderen 
in de loop van de tijd. De steungezinnen bieden hun hulp vrijwil-
lig aan en krijgen daar ook geen vergoeding voor. Steunouders 
hebben een belangrijke rol die soms moeilijk kan zijn, daarom 
worden zij op hun beurt ondersteund door Buurtgezinnen. En 
voor vraaggezinnen geldt dat zij ook vrijwillig meedoen en niets 
hoeven te betalen.

Coördinator gezocht
Voor dit initiatief zijn de gemeenten Drimmelen en Geertrui-
denberg nog op zoek naar een coördinator. 
Die coördinator koppelt gezinnen aan elkaar en begeleidt deze 
gezinnen gedurende langere tijd. 
Interesse in deze functie? Kijk dan op www.buurtgezinnen.nl/
coordinator-drimmelen-en geertruidenberg/. 
Aanmelden als vraaggezin of als steungezin
Naast de coördinator zijn de gemeenten natuurlijk ook op zoek 
naar steungezinnen die graag anderen willen ondersteunen. 
Na de start van de nieuwe coördinator voor Drimmelen en 
Geertruidenberg kan aanmelden, zowel voor vraaggezinnen als 
steungezinnen, gemakkelijk via buurtgezinnen.nl. Tot die tijd kun-
nen gezinnen die zich op willen geven als vraag- of steungezin 
zich melden bij regiocoördinator Selma van Zeeland via selma@
buurtgezinnen.nl of 06 46591683.
Gezinnen die gebruik willen maken van Buurtgezinnen als 
vraaggezin kunnen zichzelf aanmelden. Maar ook verwijzers 
zoals scholen, consultatiebureaus, huisartsen, peuterspeelzalen 
en hulpverleners kunnen ouders attenderen op Buurtgezinnen. 
Met elkaar wordt gekeken naar de mogelijkheden.
Meer weten?
Kijk op de website www.buurtgezinnen.nl voor meer uitleg en 
voorbeelden.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Vrijwilligers La Vuelta Holanda gezocht
Op zondag 21 augustus passeert de wielerronde La Vuelta Ho-
landa onze gemeente tijdens de etappe Breda-Breda. Om een 
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veilige doorkomst te garanderen zijn we nog 
op zoek naar een aantal vrijwilligers. Wilt u 
vooraan staan en een tof Vueltapakket ontvan-
gen? Meld u dan nu aan bij lgalle@drimmelen.
nl. Voor instructie en een korte cursus wordt 
gezorgd.

Jaarlijkse panoramafoto’s CycloMedia 
Van eind juli tot eind september gaat CycloMedia Technology 
B.V. aan de slag met de jaarlijkse 360º panoramafoto’s van de 
gemeente Drimmelen. Hiervoor 
zullen de camera-auto’s van Cy-
cloMedia systematisch door alle 
straten van de gemeente rijden 
om foto’s te maken.  Deze foto’s 
gebruiken we om zo alle wijzi-
gingen in onze openbare ruimte 
in kaart te brengen. Het is voor 
ons belangrijk om te weten wel-
ke veranderingen onze leefomgeving de afgelopen jaren heeft 
ondergaan. We gebruiken de beelden bijvoorbeeld ook bij de 
voorbereidingen van werkzaamheden. En als inwoners een vraag 
hebben, of melding maken, krijgen wij snel een beeld van de lo-
catie of situatie. Kijk voor meer informatie op www.cyclomedia.
com/nl.
Cijfers sollicitanten burgemeestersvacature

Burgemeester Gert de Kok gaat, na bijna 
18 jaar, zijn burgemeesterschap in decem-
ber van dit jaar beëindigen. De gemeente-
raad wil graag dat nog dit jaar een nieuwe 
burgemeester aantreedt en heeft inwo-
ners, lokale ondernemers en maatschap-
pelijke partners gevraagd mee te denken 
over de profielschets. Aan de hand hier-

van konden gegadigden solliciteren naar deze mooie functie. 
We hebben nu bericht ontvangen van de provincie Noord-Bra-
bant. In totaal hebben 18 personen gesolliciteerd naar de func-
tie van burgemeester, waarvan 5 vrouwen en 13 mannen. Er 
zijn 11 kandidaten die al een functie hebben (of hadden) als 
burgemeester of wethouder, of in een andere politieke functie. 
De overige kandidaten hebben een functie in de particuliere 
sector of vrije beroepen, maar hebben hiernaast vaak ook een 
politiek-bestuurlijke nevenfunctie. De volgende stap is dat er ge-
sprekken volgen met een aantal van deze kandidaten, waarna de 
beste kandidaat wordt gekozen.
Nieuwe gemeentegids digitaal en op papier beschikbaar
In de afgelopen periode is de gemeente-
gids vernieuwd en digitaal beschikbaar 
via www.drimmelen.nl. Wie een papie-
ren gemeentegids wil, kan deze afhalen 
in het gemeentehuis in Made en in de 
bibliotheken in Lage Zwaluwe, Made 
en Terheijden. De gemeentegids wordt 
niet langer huis-aan-huis verspreid.
Vanwege het teruglopend gebruik van 
de papieren gemeentegids en de ver-
anderende informatiebehoefte heeft het gemeentebestuur be-
sloten de gemeentegids in deze vorm in een kleinere oplage 
te laten drukken. Huis-aan-huis verspreiden is niet duurzaam 
en bovendien kostbaar, en steeds minder mensen gebruiken de 
papieren versie. De papieren gids blijft echter verkrijgbaar voor 
wie dat graag wil.
De digitale gemeentegids is te raadplegen via onze website 
https://drimmelen.nl/digitale-gemeentegids. Door een term in 
de zoekbalk in te geven vindt u informatie over verenigingen, 

organisaties, instellingen. Ook de nieuwe gemeenteraad en het 
college van burgemeester en wethouders staan erin. Daarnaast 
is er een stratengids en een rubriekenoverzicht waar u gebun-
deld informatie over bepaalde onderwerpen kunt vinden.
CJG start Rots en Water trainingen
Het CJG Drimmelen Geertrui-
denberg start 19 september de 
weerbaarheidstraining Rots en 
Water voor kinderen die gebo-
ren zijn in 2010 t/m 2012.  Aan-
melden kan via 0162 690120. 
Wat is Rots en Water training? 
U ziet graag dat kinderen sterk 
in hun schoenen staan en zelf-
verzekerd zijn. Dat ze op een 
goede manier voor zichzelf le-
ren opkomen. Rots en Water 
kan daarbij helpen. Deze training is een weerbaarheidstraining 
die spelenderwijs het zelfvertrouwen en de sociale vaardighe-
den van kinderen vergroot.  Kijk voor meer informatie op    cjg
drimmelengeertruidenberg.nl/voor-ouders/rots-en-water.
Denkt u dat Rots en Water uw kind kan helpen? Bel dan voor 
meer informatie naar 0162  690120.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, achter Munnikenhof 20: Aanbrengen AC-drainage 
nabij Markkanaal.
Wagenberg, Vogelstraat 19A: Oprichten bijgebouw en overkap-
ping.
Terheijden, Molenstraat 53: Bouwen drie tijdelijke woningen 
(tiny houses). 
Verleende omgevingsvergunnin-
gen reguliere procedure
Wagenberg, Nieuwstraat 4: Vergroten 
van woning.
Wagenberg, nabij Brouwerijstraat 1: 
Legaliseren teeltondersteunende voor-
ziening.
Terheijden, Weegbree 15:  Wijzigen 
dakopbouw.
Verlengingsbesluit
Wagenberg,  Vogelstraat 23A: Herbouwen veldschuur.

DORPSWANDELINGEN  DOOR 
DRIMMELEN

Het mooiste dorp van Noord-Brabant
Als VVV Informatiecentrum hebben we na de publicatie van 
Drimmelen als mooiste dorp van Noord-Brabant veel leuke re-
acties gehad.
Om toeristen kennis te laten 
maken met de schoonheid van 
Drimmelen organiseren wij 
mooie dorpswandelingen. We 
hebben inmiddels twee wande-
lingen gedaan en deze zijn met 
veel enthousiasme ontvangen. 
Voor dit seizoen hebben we 
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nog twee dorpswandelingen gepland staan.
Onder leiding van een ervaren gids (Louis van Suylekom) ne-
men we de deelnemers mee naar de mooiste plekken van het 
pittoreske Drimmelen en vertellen we de spannendste verhalen 
en anekdotes! 
De wandeling eindigt altijd bij 
een ondernemer waar we wat 
nuttigen. De afstand is onge-
veer 2-3 kilometer waarbij we 
starten vanaf het VVV Informa-
tiecentrum, gelegen aan de Ma-
rinaweg 21, Drimmelen.
Bij elke wandeling verloten we 
een cadeaubon ter waarde van 
€ 15,- voor de mooiste foto die tijdens de wandeling is gemaakt.
Data
We hebben de volgende dorpswandelingen op de agenda staan:
Zaterdag 30 juli:  Vroege vogel wandeling
Wat is er leuker dan ‘s morgens de natuur te zien ontwaken, 
te genieten van de ochtendzon met een mooie wandeling door 
het pittoreske Drimmelen en de jachthaven. De wandeling slui-
ten we af met een heerlijk ontbijt, geserveerd door Restaurant 
Boeien. 
Verzamelen:  07.00 uur - vertrek 07.15 uur.
Ontbijt:  rond 8.45 uur bij Boeien.
Kosten:  € 19,95 inclusief heerlijk ontbijt.
Donderdag 11 augustus: Middag wandeling
Onze voorlopig laatste wandeling vindt plaats op donderdag 11 
augustus. Ook dan maken we een mooie wandeling, die afgeslo-
ten wordt op het terras van restaurant Het Panorama waar we 
een mooi uitzicht hebben over de rivier de Amer en de Bies-
bosch.  We nuttigen daar een drankje en een hapje.
Verzamelen:  14.00 uur - vertrek 14.15 uur.
Hapje en drankje:  rond 16.00 uur bij Het Panorama.
Kosten:  € 8,50 inclusief drankje en hapje.
Aanmelden
Aanmelden kan via de mail bij info@vvvbiesboschdrimmelen.nl. 
Betalen per pin op de dag van de rondleiding.
Volg ons via sociale media voor meer leuke en interessante ar-
tikelen.

FIETSGILDE DE BARONIE

De komende maanden staan er bij 
het fietsgilde weer mooie tochten 
op het programma.
De corsotocht - altijd leuk om bij de 
wagenbouwers achter de schermen 
te mogen kijken - is dit seizoen weer terug.  Voor alle tochten 
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geldt: vooraf aanmelden niet nodig.
Altijd voldoende drinken (water), lunchpakket en wat contant 
geld meenemen.

Info
Vertrekpunt Speelbos Mastbos: Bouvignedreef, tegenover Kas-
teel Bouvigne, Breda.
Vetrekpunt Intratuin: Terheijdenseweg 296, Breda.
D = Dagtocht, M = Middagtocht, T = Tour de Baronie
Voor gedetailleerde informatie ga je naar onze website: www.
gildebaronie.nl/fietstochten.

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.

Ook wij gaan even genieten van de 
zomerstop.

RdT valt op 7 of 8 september 
weer in de brievenbus.

Kopij en advertenties kunt u aanleveren tot 
en met woensdag 31 augustus 17.00 uur.

Zie pagina 2 voor meer info.

Deze zomerse foto is gemaakt door Gerard van Vugt.
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Met dank aan Gerard van Vugt


