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Deze herfstfoto is gemaakt door Jan van Hamersveld.

Er staan nog meer mooie foto’s in deze RdT!
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Ophalen afval    Terheijden groen: 27/10, grijs: 03/11
          Wagenberg groen: 29/10, grijs: 05/11
Ophalen oud papier  13/11
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OVERIGE
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DONATEURSACTIE 

Beste lezer, 
Deze week treft u in de Rondom de Toren 
weer onze oproep voor de donateursactie.  
Wellicht is het u al bekend, maar toch leg ik 
het graag nog een keer uit: wij zijn een vrij-
willigersorganisatie. Met andere woorden: RdT, het 2-wekelijks 
informatieblad met nieuws voor en door u dat u gratis ontvangt, 
maken wij als vrijwilliger.  
Het samenstellen brengt echter wel veel kosten met zich mee: 
computers, printers, grote schermen, programma’s om RdT in 
op te maken, de kennis om het blad te maken op peil houden en 
niet te vergeten het blad te laten drukken en bezorgen. Gelukkig 
hebben we advertentie-inkomsten en sponsors die mogelijk ma-
ken dat ons blad elke 2 weken uit kan komen. Voor de rest zijn 
we aangewezen op de bijdragen van u als donateur.  We hopen 
natuurlijk dat u, als u ons een warm hart toedraagt, ons door 
een donatie wilt steunen.  We zijn echt overal blij mee. 
Waar we ook heel blij mee zijn, is de hulp van de medewerkers 
van het Dagactiviteitencentrum Ruitersvaart die voor ons de 
brieven hebben gevouwen en in de enveloppen  gestopt.  In-
genieursbedrijf M.U.C. heeft voor ons de brieven verzorgd en 
drukkerij Boonen sponsorde de enveloppen. 
Allemaal hartelijk bedankt!! 
We hopen op een grote respons, dan kunnen we op een goede 
manier zorgen dat RdT zijn 45ste  jaargang ingaat!
Met vriendelijke groet, het team van Rondom de Toren.
P.S. Mocht u geen envelop hebben gevonden in uw Rondom de 
Toren en toch willen doneren, dan kunt u dat doen door een be-
drag over te maken op ons banknummer NL50 RABO 0150 
6933 11 t.n.v. Stichting Rondom de Toren onder vermelding van 
‘Donateursactie 2021’. 

25e  VELDTOERTOCHT 
WIELERVERENIGING  TERHEIJDEN

Na een jaartje afwezig te zijn geweest gaat  Wie-
lervereniging Terheijden de veldtoertocht voor 
de 25e keer organiseren. 25 jaar geleden begon 
de organisatie deze tocht te organiseren met 
veelal complimenten. Na enkele wisselingen in 
de organisatie is de veldtoertocht nog steeds 
een mooie tocht die door veel deelnemers als 
mooi uitje wordt ervaren.  We kunnen eigenlijk 

wel stellen dat het enige dat er in de loop van de jaren veran-
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derd is, is de samenstelling van de organisatie.  
De 1e zondag van november,  7 november,  nodigen we dan 
ook weer alle sportievelingen uit om hun mountainbike tevoor-
schijn te halen en deel te nemen aan de altijd mooie tocht.  Voor 
€ 6,- kan er gekozen worden uit twee tochten. Beide routes zijn 
prachtig maar met verschillende afstanden,  namelijk 35 km of 
50 km. Halverwege is er een pauze op een plaats waar de deel-
nemers even op adem kunnen komen onder het genot van thee/
chocomel en een versnapering.
Wil je zondag 7 november lekker sportief bezig zijn en ons 
mooie Terheijden en omgeving eens vanaf de fiets bekijken, dan 
zien we je graag aan de start van de veldtoertocht. Inschrijven 
kan tussen 8.00 en 10.00 uur bij pensionstal ZeggeZicht.
Na afloop kan hier een lekkere kop soep genuttigd worden en 
kunnen de sterke verhalen uitgewisseld worden. 
Graag tot zondag 7 november!

7e  ‘TRAAIS’ GOLFKAMPIOENSCHAP 
OP LANDGOED BERGVLIET 

Voor de 7e keer staat de tra-
ditie van het ‘Traais Golfkam-
pioenschap’ weer op het pro-
gramma op golfbaan Landgoed 
Bergvliet. Op vrijdag 29 ok-
tober zal deze sportieve strijd 
tussen de Traaise golfers weer 

plaatsvinden in de bosrijke omgeving van Bergvliet. 
Vorig jaar is de editie geannuleerd vanwege de coronamaatre-
gelen maar deze 7e editie hopen we weer op vele deelnemers 
voor deze gezellige dag golf of een leerzame clinic (min. 8 per-
sonen) in de ‘achtertuin’ van Terheijden. 
De sponsoring van de greenfees door het ICT-bedrijf is helaas 
gestopt, zodat we op een hoger tarief uitkomen voor dit jaar. 
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Het prijzenpakket wordt weer beschikbaar gesteld door de lo-
kale ondernemers uit ons dorp.
Indien u nog niet gevorderd bent… wees welkom op de clinic 
en leer op een leuke manier kennis te maken met golf. 
Dus meld je snel aan en beleef deze gezellige ‘Traaise’ dag mee 
op vrijdag 29 oktober.  Een heerlijk buffet na afloop hoort er bij 
uiteraard.  Schrijf je snel in. 
De wedstrijd is voor iedereen toegankelijk woonachtig of werk-
zaam in Terheijden.
Het programma ziet er als volgt uit: 
14.00 uur ontvangst. 
15.00 uur start wedstrijd over 9 holes en clinic.
18.00 uur binnenkomst spelers en borrelen.
19.00 uur buffet en prijsuitreiking.
Deelnameticket (info via mail) is  incl. 9 holes greenfee - ont-
vangst met koffie /thee en iets lekkers - warm buffet en 2 con-
sumpties pp. 
Aanmelden kan nog maar doe het ze snel mogelijk aub! 
Mail naar marco@landgoedbergvliet.nl.

IJSCLUB  TERHEIJDEN

Verkoopinfo
Vanaf 15 november t/m 15 decem-
ber zijn  de seizoen- /lidmaatschaps-
kaarten 2021-2022 van IJsclub Terheij-
den à € 7,- weer te koop bij bakkerij  
Van Dongen, Hoofdstraat 15-A, Terheijden EN bakkerij Van 
Dongen,  Wagenstraat 4,  Wagenberg. 
Voor een doorlopend lidmaatschap kijk je op www.ijsclubter-
heijden.nl.
Overige informatie
Met de lidmaatschapskaart van IJsclub Terheijden heeft men 
bij voldoende ijsdikte (www.ijsclubterheijden.nl of onze social 
mediakanalen Facebook en Instagram) en tijdens de aangege-
ven openingstijden gratis toegang tot de ijsbaan. Kinderen tot 
en met 6 jaar hebben, mits onder begeleiding van een seizoen-
kaarthouder, gratis toegang (deze kinderen hebben op dat mo-
ment dan dus geen lidmaatschapskaart nodig).
Voor niet-leden gelden voor komend seizoen de navol-
gende dagdeelprijzen:
T/m 13 jaar: € 1,50 per dagdeel (middag of avond) op werkda-
gen, € 2,- per dagdeel (middag of avond) op zaterdag en zondag.
14 jaar en ouder € 4,- per dagdeel (middag of avond) op werk-
dagen, € 5,- per dagdeel (middag of avond) op zaterdag en zon-
dag.
Een lidmaatschapskaart is dus al gauw rendabel en geeft altijd als 
eerste toegang tot de baan.
Openingstijden ijsbaan bij voldoende ijsdikte, dagelijks: 
‘s ochtends: altijd gesloten voor baanonderhoud en/of besloten 
evenementen,  ‘s middags: 13.00 tot 17.15 uur, ’s avonds: 19.00 
tot 22.00 uur.
Wij wensen iedereen alvast een fijn schaatsseizoen! 

TRAAIS KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN 
2022

Na afwezigheid van 2 jaar i.v.m. Covid-19 organiseert Biljart-
vereniging Touché voor de 11e keer het Traais Kampioenschap 
Driebanden. De zaal van De Gouden Leeuw zal weer worden 
omgetoverd tot een waar biljartwalhalla, waar de wedstrijden 
op 3 biljarts worden gespeeld.  Wie wordt de opvolger van Ed 
Verweijmeren?
Het evenement begint op donderdag 13 januari. De halve 



5Rondom de Toren 2021

finale zal worden gespeeld op 
zaterdag 22 januari, waarna de 
finalisten zich in alle rust kunnen 
voorbereiden op de finale die 
zal worden gespeeld op zondag 
23 januari 2022.

Deelname is mogelijk voor iedereen vanaf 16 jaar.  Het maxi-
maal aantal deelnemers is 64 en deelname kost € 10,-. Eerdere 
deelnemers waarvan het e-mailadres bekend is, krijgen het in-
schrijvingsformulier toegezonden. 
Verder is een inschrijvingsformulier te bestellen via e-mail: 
peterjoris1951@gmail.com.
Uiterste inschrijfdatum is 1 december 2021.
Voor de goede orde: wie eerst komt, wie eerst maalt. Vol = Vol. 
Om teleurstelling te voorkomen: wees er op tijd bij.  Wij streven 
naar 2 fantastische weekenden en zullen ons daar volledig voor 
inzetten.
Zoals het er nu voor staat, is het alleen toegestaan om een 
horecagelegenheid te betreden als men een geldige QR-code 
Covid-19 of een negatieve testuitslag kan tonen.
Indien deze regel ook dan nog geldt, zal De Gouden Leeuw bij 
binnenkomst hier op controleren.

WIL JE WINNEN?

Doe mee aan HET tafeltennistoernooi 
van Drimmelen! 
Tafeltennisvereniging TIOS Terheijden 
organiseert op zondag 28 novem-
ber in De Cour de Open Drimmelense 
Tafeltennis Kampioenschappen. Iedere 
deelnemer,  vanaf 16 jaar, maakt kans om 
kampioen van de gemeente Drimmelen 
te worden. 

Zijn jouw tafeltenniskunsten op dit moment een beetje roestig? 
Dan biedt onze club de mogelijkheid om alle dinsdagavonden in 
november in De Cour gratis mee te komen trainen om in vorm 
te raken voor het toernooi. Met dit aanbod van onze kant kan 
dus eigenlijk niets je meer tegenhouden, dus geef je op! 
Mocht je lat iets minder hoog dan de winst liggen, doe dan ook 
zeker mee want een leuke sportieve dag laat je toch niet zo 
maar schieten en ook deelnemen aan onze tombola is aan te 
raden want ook daarmee is een leuk prijsje te winnen. 
Mocht je tijdens het toernooi de smaak zo te pakken krijgen: 
word dan lid en ook in december speel je dan gratis! Op onze 
website, www.tios-terheijden.nl, kan je meer informatie vinden 
over hoe je je kan inschrijven.

HARMONIE “ONZE VRIJE UREN” NAAR 
LANDELIJK  CONCOURS

In 1950 was O.V.U naar de 2e afdeling gestegen, zoals eerder is 
vermeld, en daarna zelfs nog naar de 1e afdeling.  In september 
1952 kreeg O.V.U. de eer om te gaan spelen in een landelijk 
concours in Valkenburg. Over deze bijzondere gebeurtenis ver-
telt Jan Willemsen op hilarische wijze in het artikel d’Erreme-
nie in het boek ‘Verhalen uit de Baronie’ (1988). O.V.U. moest 
daar ‘een verplicht werk en twee vrije werken’ spelen. Dat moet 
geweldig goed zijn gegaan. Maar… “tijdens de andante van het 
verplichte werk stond de vaandeldrager voor op het podium 
tegen zijn vaandelstok te leunen.” En… “hij werd slaperig” en 

toen “donderde het vaandel uit 
zijn handen net voor de voeten 
van de jury op de eerste rij. 
Geen prijs natuurlijk, maar wel 
mooie tijden.” Dit gebeuren zal 
nog menig keer met veel plezier 
zijn verteld.
Volgens de regionale Limburgse 
krant was de uitslag toch an-
ders. De meeste prijzen gingen 
wel naar de Limburgse muziek-
gezelschappen, maar ook Wa-
genberg en Den Hout behaal-
den elk een eerste prijs.  
In maart 1957 speelde O.V.U. 
zowaar in Antwerpen tijdens de 
Wielerzesdaagse; dit was op 2 
maart 1957 te lezen in dagblad 
De Stem. Daar speelden toen 
ook andere Brabantse muziek-
gezelschappen.

Heel bijzonder was 
wel de door O.V.U. 
georganiseerde eer-
ste dorpsfilm in 
1957. De filmploeg 
trok het dorp door 
en filmde straat-
beelden en heel 
veel mensen. Ook 
een oefening van de 
brandweer en de 
EHBO. De duiven-
vereniging liet de 

duiven los en natuurlijk liep de harmonie door het dorp. Na het 
gereedkomen van de film werd die op een avond buiten op een 
groot scherm vertoond.
De toen jaarlijkse zomerkermis, georganiseerd door O.V.U., 
werd in 1959 in De Klok (nu ‘t Carillon) bekendgemaakt. Die 
kermis stond in de jaren 50 ter plaatse van Hofstad 14-16-18 
in het weiland van Janus Broeders de kolenboer,  Onderdijk 2.
En met Koninginnedag 1960 liep de Wagenbergse drumband 
van O.V.U. voor het eerst door het dorp. Een grote groep jeug-
dige muzikanten zorgde voor een nieuw muzikaal gebeuren. 
Johan van der Made

EN  TOEN GEBEURDE....
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SCHOENENDOOSACTIE 2021

Wat doe jij in de herfstvakan-
tie? Wat doe jij voor een kind 
in armoede? Doe mee aan de 
Schoenendoosactie en tover in 
de vakantie een simpele schoe-
nendoos om tot een kostbaar 
geschenk. Dat rode autootje, een 
setje kleurpotloden of mooie schriften… ze betekenen zóveel 
voor een kind dat bijna niets heeft. Zomaar een speelgoedje 
krijgen of nieuwe tandpasta… dat is er anders echt niet bij. Mis-
schien is jouw schoenendoos wel het eerste cadeau dat dit kind 
ontvangt: je geeft echt een schat. In de landen waar het mag, 
delen we ook boekjes met Bijbelverhalen uit. 
De dozen gaan dit jaar naar Roemenië, Moldavië, Sierra Leone, 
Togo en vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.
Hoe ga je te werk? 
Neem een schoenendoos van normaal formaat en doe daar 
mooie, het liefst (zo goed als) nieuwe spulletjes in. Bedenk of je 
een doos wilt maken voor een jongen of meisje en voor welke 
leeftijd: 2-4 jaar, 5-9 jaar of 10-14 jaar. Plak de doos niet dicht 
maar doe er een post-elastiek om.
Wat moet erin? 
Schoolspullen, speelgoedjes en toiletartikelen. Enkele voorbeel-
den: schriften, etui, kleurboek, bal, springtouw, auto, pop, siera-
den, kam, stuk zeep, tandenborstel, tandpasta.  Wat ook nuttig 
is: een linnen draagtas, slippers, pet,  T-shirt of kunststof beker.
Wat mag er niet in? 
Vloeibare producten zoals shampoo, douchegel, bellenblaas (die 
flessen gaan vaak lekken), snoep, spullen met batterijen, oorlogs-
speelgoed, varkensknuffel, stiften en lijm of klei (drogen snel uit).
Wie kunnen meedoen? 
Jong en oud, individueel of met een groepje vrienden of familie. 
Kun je geen schoenendoos klaarmaken maar wil je wel helpen in 
de vorm van een gift, dan kun je dat doen middels een envelop. 
Wat kost het transport? 
Graag ontvangen we bij elke ingeleverde doos € 5,- voor trans-
portkosten.
Stappenplan en verde-
re info kun je vinden op 
www.schoenendoosactie.
nl. Een folder kun je bij 
ons ophalen. Je bent een 
schat als je meedoet!
Inleveren van de schoe-
nendozen met geld voor 
transport: Fam. Van Dijk, 
Zandakker 34, Wagenberg 
(telnr.  076  5931030). 
Uiterste inleverdatum: 
zaterdag 6 november 2021.

RABO CLUBSUPPORT 
Mocht u nog een stem over hebben 
dan is Jeu de Boulesvereniging 
Boulevaart hier heel blij mee. 
Alvast bedankt. 

OPROEPEN

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

info@harmonieterheijden.nl
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VRIJE  INLOOP DAGACTIVITEITEN 
PLEXAT

Elke dinsdag van 10.00 - 15.30 uur kunt u vrij binnenlopen bij 
Plexat in Wagenberg.  We hebben ook Themadagen:
Dinsdag 2 november: De mooiste gebouwen ter wereld. 
Dinsdag 7 december:  Voorbereiden op Kerstmis 2021.
Inloop dinsdag 2 november
’s Morgens beginnen we met een kopje koffie of thee en spe-
len we een spelletje. Dan gaan we even bewegen (stoelgym). 

’s Middags maken we weer een 
reis om de wereld en bezoe-
ken en bekijken we de mooi-
ste, vreemdste, beroemdste en 
hoogste gebouwen ter wereld. 
Ook op die dag kunt u voor 
€ 5,- deelnemen en genieten 
van een uitstekend verzorgde 
lunch. Voor deelname aan de 

lunch: vooraf aanmelden!
Inmiddels kunt u ook maandelijks deelnemen aan het diner: elke 
3e woensdag van de maand. Koffie/thee: € 0,60. Consump-
ties:  € 1,-. 
De inloopdagen worden mogelijk gemaakt door een samenwer-
king van de Dorpsraad Wagenberg, Beheergroep Plexat, SWO, 
KBO, gemeente Drimmelen,  Thebe, Surplus en natuurlijk de be-
heerder van Plexat.
Vragen? Bel 076 5933477 of 06 51999268.

OPEN ROAD SESSIONS PRESENTEERT 
WALT  WILKINS  

Al jaren is Walt 
Wilkins samen met 
zijn begeleiders Bill 
Small en Bart de 
Win een graag ge-
ziene artiest bij de 
concerten van Open 
Road Sessions. Op 
donderdag 28 ok-
tober 2021 doet 
hij weer eens Ne-

derland aan en zal een optreden verzorgen in het  Witte Kerkje 
in Terheijden.  Walt  Wilkins zijn teksten, zijn warme stemgeluid 
en authentieke voordracht zorgen voor een optreden dat staat 
als een huis. Countryrock en folkrock met hier en daar een ver-
stilde parel ertussendoor.  Americana voor fijnproevers.
Walt Wilkins
De muziek van Walt Wilkins is schatplichtig aan de seventies 
countryrock uit Texas en de typische West Coast sound (onder 
meer prachtige meerstemmige vocalen), maar is ook geïnspi-
reerd op de soul, en kent daarnaast invloeden van Tex-Mex en 
de Mississippi Delta blues. 
Als songwriter, producer en bandleider werkte Walt Wilkins 
(San Antonio, Texas) vele jaren in Nashville. Zijn songs wer-
den opgenomen door artiesten als Ricky Skaggs, Kenny Rogers 
en Pat Green. Hij wordt als performer wel vergeleken met 
troubadours als Guy Clark en  Townes van Zandt. 
Hier in Nederland verwierf hij bekendheid als producer van de 
eerste twee platen van Sam Baker, met wie hij ook diverse ke-
ren in Nederland tourde. Na tien jaar Nashville-songwriter te 

zijn geweest, keerde Wilkins terug naar zijn geboortestaat Texas. 
Daar creëerde hij met zijn band The Mystiqueros een Texas Hill 
Country supergroep, die een podium biedt aan een bijzondere 
club zeer getalenteerde muzikanten en songwriters. 

De muzikale backbone van de band komt nu naar Nederland, 
in de bezetting van Walt Wilkins zelf, zanger/bassist Bill Small en 
Bart de Win, toetsen, accordeon en zang. Het betreft hier een 
bonte verzameling muzikale geesten die oorspronkelijke liedjes 
vertolken op een aanstekelijke en geïnspireerde manier. 
Onlangs heeft hij ook weer een nieuwe cd “Pedernales” uitge-
bracht, waarover Texas Music het volgende zegt: “Walt Wilkins 
is a man at peace in a polarized world, paying homage to those 
recently passed like Billy Joe Shaver, John Prine, Tom T. Hall and 
Ric Ocasek.” 
Informatie concert
Tickets kunt u online bestellen via www.openroadsesssions.nl. 
Door de versoepelingen die zijn aangekondigd per 25 septem-
ber 2021, waarbij de 1,5 meter maatregel kwam te vervallen, 
kunnen wij weer de normale zaalcapaciteit gaan gebruiken. Het 
concert begint om 20.30 uur, waarbij de zaal open zal zijn om 
19.45 uur.  Wij zullen dan wel iedereen om een corona-toe-
gangsbewijs (vaccinatiebewijs of recente test) moeten vragen. 
Dit betekent dat toegang uitsluitend op vertoon van 
een geldige test of vaccinatie kan plaatsvinden. Zonder 
corona-toegangsbewijs dus geen toegang.

ROMMELMARKT  WITTE KERKJE

Op zaterdag 13 november 
houden we onze rommelmarkt in 
het kerkje aan de Hoofdstraat 1 te 
Terheijden van 10.00 uur tot 16.00 
uur. Helaas moesten we het vorig 
jaar overslaan. Maar nu staan onze 

vrijwilligers weer te trappelen om er weer een mooie gezellige 
markt van te maken. Dit keer nog enigszins aangepast aan de 
geldende regels. Zo houden we ons aan een maximum aantal 
personen dat tegelijk binnen mag zijn.
Kom even kijken, wie weet vindt u nog iets moois!
Verzamelt u weer bruikbare spullen voor ons?
Elektronica, Ned. boeken (geen studieboeken), cd/dvd/lp/ep, 
speelgoed, kleinmeubelen, lampen, keukenartikelen, serviesgoed, 
gereedschap, snuisterijen, curiosa, speelgoed, kinderspulletjes 
etc. etc.; van alles is weer welkom,  maar s.v.p. wel schoon en nog  
bruikbaar voor anderen. Geen kleding en grote meubelen.
De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van 
het monumentale kerkje zodat dit voor ons dorp  Terheijden 
behouden kan blijven voor trouwen, rouwen, concerten,  kerk-
diensten en andere evenementen.
Voor ons is het natuurlijk het prettigste wanneer u zelf uw spul-
len komt afgeven bij het kerkje. Op woensdag 10 november 
en donderdag 11 november is het kerkje daartoe geopend 

UITGAAN
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tussen 16.00 en 20.00 uur.  Alleen binnen spullen afgeven en 
niet voor de deur of het hek zetten. Op laten halen door ons 
kan ook, maar alleen in Terheijden. Vanaf 6 november kunt u 
daarvoor één van onderstaande nummers bellen of een e-mail 
sturen:
Koen Biesiot, tel.nr.  06 16970402, email: biesiot2@planet.nl,
Jan Vonk,  tel.nr. 06 27021028, email:  info@wittekerkjeterheij-
den.nl,  Wim Mooijekind,  tel.nr.  06 24414643, email: secretar-
is@wittekerkjeterheijden.nl.
De komende tijd barsten de activiteiten in ons kerkje weer los. 
Zo is er ook nog de Markt van Makers op zaterdag 30 oktober 
van 11 tot 16 uur georganiseerd door het Witte Kerkje en MJ 
Atelier.
Kijk voor alle activiteiten zoals de nieuwe serie theeconcerten 
en singer-songwriter-concerten, cabaret, oudejaarsconference 
etc. in de wintermaanden op www.wittekerkjeterheijden.nl.
Witte Kerkje Terheijden - ongelooflijk wat er kan!

RIKKEN IN  TRAAIE

Hallo beste kaartvrienden en -vriendinnen,
Ook onze kaartclub gaat na alle ellende van de afgelopen tijd het 
rikken weer oppakken.  Voorlopig je QR-code meebrengen of 
je vaccinatiebewijs. 
In de afgelopen tijd hebben we best wat nieuwe rikkers weten 
te overtuigen om in het nieuwe seizoen te komen kaarten. Wij 
hebben geen strenge regels met een controleur zoals vroeger. 
Je moet uiteraard wel de spelregels van het rikken kennen want 
anders hebben we een probleem. Kom gezellig een potje kaar-
ten en blijf tevens onder het kaarten op de hoogte van al het 
plaatselijke nieuws. 
We hebben de volgende data vastgelegd:  24 oktober, 21 

Feestje? 

Bel: 0765931353 
mail: 

info@degoudenleeuwterheijden.nl 

Www.degoudenleeuwterheijden.nl 
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november, 19 december, 
16 januari, 20 februari, 20 
maart, 10 april en 8 mei. 
Dit alles kan op de kalen-
der genoteerd worden. 
Plaats van handelen is café 
De Harmonie en we begin-
nen om 19.30 uur en zijn 
meestal rond 23.00 uur 

klaar.  Zorg dat je 5 minuten voor aanvang binnen bent i.v.m. 
het trekken van een tafelnummer.  We spelen 2 rondjes van 20 
potjes en de entree is € 2,-. Hiervan kopen we wat prijsjes voor 
de gelukkige winnaars. 
Namens kaartclub Ermoei Troef wens ik iedereen veel kaart-
plezier.

OUDEJAARSCONFERENCE IN  WITTE 
KERKJE 

Naast de theeconcerten en de Open 
Road Sessions-concerten worden er ook 
regelmatig andere evenementen georga-
niseerd. Zo is er op vrijdag 3 decem-
ber de oudejaarsconference 2021 van 
Arie Vuyk:  “Vertel eens wat nieuws!”
Arie Vuyk leefde tientallen jaren in zijn 

zelfgemaakte bubbel. Door corona is hij eindelijk naar buiten 
gekomen en van wat hij zag maakte hij een oudejaarsconference. 
Zijn zevende alweer. Deze Rotterdammer is weleens het best 
bewaarde geheim van het cabaret genoemd. Dat is de ultieme 
complottheorie, ja toch niet dan?!
Uiteraard passeren de bestorming van het Capitool, trammelant 
in de Gazastrook en nóg schokkender zaken,  zoals André Ha-
zes, de revue. En dat wat nog komen gaat.
Naast vaccinaties kunnen we ook proberen corona gewoon weg 
te lachen.
Meer informatie en tickets zijn te verkrijgen via de website 
www.wittekerkjeterheijden.nl/agenda.

In de coronatijd is er in het Witte Kerkje hard gewerkt om dit 
nog beter geschikt te maken voor het organiseren van kunst- & 
muziekevenementen. Zo is er extra balkon gebouwd, is er een 
volledige lichtinstallatie geïnstalleerd, zijn alle houten stoelen 
vervangen door comfortabele stoelen, hebben we de mogelijk-
heid om consumpties te verstrekken in de kerkzaal (met ho-
recavergunning) en is ook een streamingssysteem geïnstalleerd 
voor het live kunnen kijken van evenementen. Ook hebben we 
een luchtverversingsinstallatie geïnstalleerd zodat we voldoen 
aan de overheidsnorm voor luchtbehandeling.

WAI BLIKKEN  VEURUIT! NIEUWE PRINS!! 
TCV De Schraansers

Jaaaa, wat een feest! We mogen weer car-
naval gaan vieren! Natuurlijk moeten we 
rekening houden met de geldende corona-
maatregelen, maar wij kunnen niet wach-
ten!! 
Zet het alvast in je agenda: zaterdag 13 
november, feest in Traaie! Met wie ga jij 
dit eerste carnavalsfeestje vieren?

Met de huidige maatregelen zien wij genoeg mogelijkheden om 
de nieuwe Prins Carnaval van ut Schraansersrijk (of Traaie of 
Terheijden) op zaterdag 13 november als vanouds in onze resi-
dentie De Gouden Leeuw te presenteren….uh… te laten pre-
senteren! 

De presentatie en onthulling 
van onze nieuwe Prins is in 
handen van CV Toedeloe. In 
veilige handen kunnen we 
wel zeggen, want zij hebben 
dit al vaker gedaan. We gaan 
er dus ook dit jaar weer van-
uit dat het een creatieve uit-
spatting wordt! 
En ja hoor, we mogen ook 
weer zingen én meezingen, 
dus natuurlijk organiseren 

de mannen en vrouwen van Nootdkreet diezelfde avond Festi-
valaaf!! Kun jij niet wachten om het van de daken te schreeu-
wen, doe dan vooral mee! Verzin een tekst en een mogelijk 
deuntje en wil je muzikaal ondersteund worden…. ook dan 
helpt Nootdkreet je uit de brand! 
Ook wordt deze avond de nieuwe jeugdraad gepresenteerd, 
want ook de jeugd staat te springen om weer te feesten! Inmid-
dels zijn de eerste aanmeldingen binnen. Zit jij in groep 7 of 8 en 
heb je het inschrijfformulier gemist? Dit staat ook bij ons op de 
website (www.schraansers.nl).
De avond wordt aan elkaar gepraat door Ewald en Frank van 
CV Uitgeteld. Dit feestduo staat garant voor gezelligheid!
We houden rekening met de huidige maatregelen. Dat betekent 
dat iedereen, naast een carnavalsoutfit, ook een geldig corona-
toegangsbewijs moet laten zien.  Vanaf 1 november gelden mo-
gelijk nieuwe maatregelen.  Op basis van die richtlijnen zullen we 
de avond ietwat aanpassen. 
Wij kijken alvast weer uit 
naar een ouderwets carna-
valsfeest, we gaan echt voor-
uit blikken! 
Carnaval kan natuurlijk al-
leen met hulp van veel vrij-
willigers; we kunnen altijd 
nieuwe vrijwilligers gebrui-
ken. Spreek ons aan of stuur 
een bericht naar info@
schraansers.nl. Ook als je 
andere vragen hebt of lid wil 
worden van deze geweldige 
club, dan geldt altijd: spreek 
ons gerust aan of stuur een 
berichtje!
We hebben er weer zin in!! 
Alaaf! 
TCV De Schraansers! 
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COLLECTE  NIERSTICHTING

In de week van 19 t/m 25 september jl. heeft weer de jaarlijkse 
landelijke collecte van de Nierstichting plaatsgevonden, zo ook 
in Terheijden. Velen van u hebben ook dit jaar weer met een 
contante of digitale gift bijgedragen aan een mooi resultaat. Met 
trots en genoegen laten wij u weten dat de opbrengst is vast-
gesteld op € 1273,11.  Wij 
zeggen graag dank aan alle 
gulle gevers die met deze 
gezamenlijke opbrengst het 
belangrijke en dankbare 
werk van de Nierstichting 
mede mogelijk maken. Wij 
hopen in september 2022 
weer een beroep op uw fi-
nanciële bijdrage te mogen doen. 
Robin Hense en Joost Adank

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende ac-
tualiteiten van en voor Drimmelen 
en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers 
gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder 
commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@om-
roepdrimmelen.nl. 
ToonArt
Stichting ToonArt is in 2004 
opgericht in Hooge Zwaluwe 
en heeft als doel een platform 
voor kunst in Hooge Zwaluwe 
en omstreken te zijn. Zij  orga-
niseren vier maal per jaar een 
evenement waarin alle kunst-
vormen tot uiting kunnen komen en om bewoners elkaar te 
laten ontmoeten. Georgine de Nijs ging in gesprek met Babs 
Haccou en Clemens Wortel van de Stichting om meer te weten 
te komen over de stichting en hun activiteiten. In het verslag 
ziet u veel oude beelden van activiteiten uit het fotoarchief van 
ToonArt en het videoarchief van Omroep Drimmelen. 
Scootmobielcursus
Op 28 september organiseer-
de Veilig Verkeer Nederland 
i.s.m. de gemeente, SWO 
Drimmelen en de Scootmo-
bielclub weer een cursus voor 
scootgebruikers in Made. De 
bedoeling van de cursus is 
natuurlijk om ongevallen te voorkomen en de problemen die 
de gebruikers in het verkeer ervaren op te lossen. De cursus 
bestond uit zowel theorie als  vaardigheidsoefeningen. Er werd 
enthousiast meegedaan door de deelnemers, die er heel wat van 
opstaken. Marcel Raafs maakte een verslag en sprak met enkele 
deelnemers.
Captainsavond  Wagenbergkwistzeker
Het is bijna zover: de Wagenbergkwistzeker gaat van start. Op 
1 oktober werden alle captains bij elkaar geroepen in Sportca-

VAN  ALLES  WAT
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fé Driedorp. Zij ontvingen die 
avond cruciale informatie om 
de quiz-avond op 16 oktober 
tot een succes te maken en 
hun team naar de overwinning 
én een van de vijf geldprijzen 
te leiden.  Wij waren er bij.  

Wie gaat er winnen? Op 27 oktober zullen we het weten, want 
dan vindt de afsluitende feestavond plaats  in café Bij Bas.
Sovak opent vergaderzalen met kunst

Onlangs opende Sovak Terheij
den een aantal vergaderzalen 
en dat kreeg een feestelijk 
tintje. Er waren namelijk 6 
kunstenaars uitgenodigd die 
tijdens hun creatieve activiteit 
een schilderij hadden gemaakt 

over het thema van Sovak: Zij aan Zij. Deze schilderijen werden 
opgehangen in die vergaderzalen en het thema van hun schil-
derij kwam terug in een transparante afbeelding op de glazen 
toegangsdeur. Natuurlijk mochten zij ‘hun’ zaal openen en dat 
deden ze vol trots.  Wij namen een kijkje.
Mantelzorgwaardering

Ben je hulpbehoevend en ont-
vang je hulp van een familielid, 
buurvrouw, vriend of iemand 
anders in jouw directe om-
geving? Als zij dit langere tijd 
en onbetaald doen, dan kun je 
voor jouw mantelzorger een 

blijk van waardering aanvragen. Zorgvragers kunnen een blijk 
van waardering aanvragen voor hun mantelzorgers bij de ge-
meente Drimmelen via het Steunpunt Mantelzorg.  Wij gingen 
op bezoek bij SWO,  die uitleg gaven over mantelzorgers en hoe 
je de mantelzorgwaardering kunt aanvragen.
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-
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gen? Bezoek ons  YouTube kanaal of onze website en Facebook-
pagina. De radiozender is 24 uur per dag te beluisteren via de 
kabel op 92.9 FM, het Ziggo radiokanaal 917 / KPN, XS4ALL 
en  Telfort kanaal 1176 / Telfort, Edutel, Fiber.nl en Stipte kanaal 
3180, in de ether op 106.9 FM en natuurlijk ook online via de 
livestream. 
Volg ons ook op www.omroepdrimmelen.nl en op social media.

SENIORWEB  TERHEIJDEN
QR-code, leren werken met de digitale overheid en 
meer nieuws

In de huiskamer van 
Surplus Welzijn (de 
voormalige pastorie) 
aan de Hoofdstraat 2 
in Terheijden kan je iedere dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 
uur  terecht met vragen over of problemen met je smartphone, 
tablet, laptop / PC, e-reader (o.a. het lenen van e-books bij de 
bibliotheek) of omgaan met de digitale wereld / overheid. Dit 
spreekuur is een samenwerking tussen Surplus Welzijn en Seni-
orWeb Terheijden. De toegang is gratis, je hoeft geen lid te zijn 
en een afspraak is niet nodig.
CoronaCheckApp, QR-code
Tijdens het spreekuur kan je ook terecht met vragen of proble-
men over de CoronaCheckApp en/of de QR-code. De vrijwilli-
gers van SeniorWeb zijn je daarbij graag behulpzaam.
Om alvast te noteren in je agenda
In januari 2022 wordt gestart met de cursus ‘Doe meer met je 
DigiD’, georganiseerd in een samenwerking met Theek5.  Tijdens 
deze cursus leer je in vier lessen van elk twee uur wat je alle-
maal online kan (en moet) regelen en hoe je gebruik maakt van 
je DigiD. Of het nu gaat om het doorgeven van een verhuizing 
of het aanvragen van een toeslag, je kunt het straks gemakke-
lijk zelf. Deze cursus zal worden gehouden op de woensdag-
ochtenden eveneens in de huiskamer van Surplus Welzijn aan de 
Hoofdstraat 2 in Terheijden op 5, 12, 19 en 26 januari 2022 
van 9.30 tot 11.30 uur. Meer informatie volgt via dit tweewe-
kelijkse huis- aan huisblad, de flyers van Theek5 en hun website 
theek5.nl.
Graag tot ziens en vriendelijke groet,
Jan van Vliet,  Jacques Raats en John Huijbregts, vrijwilligers 
SeniorWeb  Terheijden.
Website: www.seniorweb.nl/terheijden, e-mail: seniorwebterheij
den@gmail.com,  telefoon: 06 22 32 45 17.

KOM OP  VOOR DE PLAATSELIJKE PARTIJEN

Ons belastinggeld wordt niet eerlijk verdeeld
In de Nederlandse wet staat dat er 25 
miljoen euro subsidie beschikbaar is 
voor landelijke politieke partijen. 
€ 25.000.000!!! Dit geld wordt o.a. ge-
bruikt voor scholing, werving, contacten met zusterpartijen in 
het buitenland, maar ook voor activiteiten voor verkiezingspro-
gramma’s. 
Hier moet eens stevig over gesproken worden, vindt het Ken-
nispunt Lokale Partijen.  Dit moet eens goed onder de aandacht 
worden gebracht.  Het Kennispunt werkt hierin samen met de 
VNG, de Unie van Waterschappen en anderen. 
Een gelijk speelveld voor alle partijen

Dit past niet bij een goe-
de democratie! Je praat 
pas over een goede de-
mocratie als iedereen 
gelijke kansen heeft. 
Alle partijen, ook de 
lokale partijen, moeten 
dezelfde mogelijkheden 
hebben om de kiezers 
te informeren. Iedereen 
moet betrokken kunnen 
worden bij beslissingen 
binnen de gemeente.  
Jan van Zanen, voorzit-
ter van de VNG, deed de oproep tot deze betere democratie.
Eind oktober vergadert de Tweede Kamer over veranderin-
gen in de Wet financiering politieke partijen.  Wij,  van SAMEN 
Drimmelen, maken ons hard voor een wijziging waarbij ook de 
lokale partijen een graantje meepikken van die 25 miljoen euro. 
Wij zijn een nieuwe partij en nemen voor de eerste keer in 
maart aan de verkiezingen deel. Met wat budget, dat tot op he-
den uit onszelf is moeten komen, zouden we bv. onze jeugd 
kunnen stimuleren om SAMEN Drimmelen mooier te maken, 
net zoals onze jonge leden op de foto: Lotte, 23 jaar en Danny, 
ons burgerlid van 18 jaar. 
Sta je achter ons, laat het ons dan weten: samen.drimmelen@
gmail.com.

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

Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 23 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering. Extra 
collecte t.b.v. Missio. Voorganger: pastoor R. van Bronswijk. 
Koor:  Anthony Singers.
Zaterdag  30 oktober: GEEN viering i.v.m. Halloween.
Dinsdag 2 november 19.00 uur:  Allerzielenviering. 
Voorganger: pastor P. Schellens. M.m.v. lectoren/ lectrices.
Allerzielen
Al jarenlang is het traditie binnen onze parochie om op 2 no-
vember tijdens de Allerzielenviering de namen te noemen van 
hen die ons ontvielen. Wij geven u de gelegenheid tijdens de 
herdenkingsviering op dinsdag 2 november a.s. om 19.00 uur de 
naam van uw dierbare te laten noemen.  Wij willen hiermee uit-
drukken dat hun naam nog steeds meer dan de moeite waard is 
om te noemen en dat de herinnering, ondanks pijn en het gemis, 
nog steeds warmte geeft in ons leven.  Vanuit deze gedachte wil-
len wij u uitnodigen om deze Allerzielenviering bij te wonen. Uw 
gebedsintentie kunt u doorgeven op ons parochiekantoor aan 
de Markstraat 2, op vrijdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur.
Verder willen wij u sterkte toewensen voor de moeilijke en 
donkere maanden die er weer komen. 
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor 
in de Markstraat nr. 2 is 
geopend op vrijdagoch-
tend van 9.30 tot 12.00 
uur, telefoonnummer 
076 5931216. U kunt dan 
afspraken maken voor 

POLITIEK

KERKEN
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doopsel, huwelijk, jubileum, een gesprek, opgeven van gebeds-
intenties, 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.

DRIMMELEN KLAAR  VOOR 415 NIEUWE 
WONINGEN

Er zijn 415 nieuwe woningen in de 
maak, verspreid over de dorpen van 
de gemeente Drimmelen. Dit varieert 
van (bestemmings)plannen die al zover 
klaar zijn dat er gebouwd kan worden 
tot en met woningen die al in aan-
bouw zijn. Om het bouwtempo vast 
te houden komt er een gemeentelijk 
programma Wonen, om ook na 2022 
de ambitie van 150 woningen per jaar te kunnen realiseren. 
Dit schrijft het college aan de gemeenteraad in de halfjaarlijkse 
Nieuwsbrief  Wonen.
Starterslening
“We zijn blij dat er veel gebouwd wordt, want we zien een enor-
me behoefte aan woningen en de markt speelt hier goed op in. 
De opgave voor de gemeente is wel om de juiste woningen te 
laten bouwen,” zegt wethouder Jan-Willem Stoop. “Ook star-
ters en mensen met een kleine beurs willen graag fijn wonen. 

Met die doelgroep houden we nadrukkelijk rekening bij het ma-
ken en toetsen van de plannen.” De gemeente biedt ook een 
starterslening voor kopers van hun eerste huis. Deze is inmid-
dels al 45 keer verstrekt voor een totaalbedrag van 1,1 miljoen 
euro. Daarnaast is er een duurzaamheidslening die zeker al 147 
is gehonoreerd voor een bedrag van ruim 850.000 euro. 
Piek in 2023
In de ontwerp Omgevingsvisie is een aantal mogelijke woning-
bouwlocaties benoemd. Ook is een woningmarkt behoefteon-
derzoek uitgevoerd, wat deze maand met de gemeenteraad 

GEMEENTE
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1. Marilou Sieberichs
2. Frans Snoeren
3. John Vermeulen

4. Anita Dudok
5. Myrthe Cantineau

6. Shu-kwan Man
7. Susan de Smit
8. Kees Fennema
9. Cor Franken

10. Jeanne Verstraeten
11. Toos van Boxsel

Stuur ook jouw foto naar
liesbeth@rondomdetoren.nl
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wordt besproken. De Omgevingsvisie en het woononderzoek 
vormen de pijlers voor een nieuw op te stellen Programma Wo-
nen.  Wethouder Stoop: “Hiermee willen we de woningbouw op 
tempo houden en tegelijkertijd erop sturen dat voor de juiste 
doelgroepen wordt gebouwd.”  Tussen 2020 en 2025 worden er 
naar verwachting 850 tot 1.000 nieuwbouwwoningen gebouwd 
met een piek van ruim 300 in 2023.  In de periode 2025 tot 2030 
is de bouw van nog eens 300 tot 450 woningen voorzien. 
Schaars
Om de bouwambitie waar te maken zou de gemeente meer 
mensen moeten aanstellen voor “de gehele woningbouwketen”, 
van de planontwikkeling (juridisch en civieltechnisch) tot de ver-
gunningverlening en toezicht bij de uitvoering en bouw. Omdat 
deze mensen schaars zijn - elke gemeente voelt de druk van de 
woningmarkt - kan het zijn dat er vertraging optreedt in het 
bouwtempo, zo waarschuwt het college.  Wel werkt de gemeen-
te aan een nieuwe manier van werken. Wethouder Stoop: “Dat 
betekent dat we sommige dingen uit gaan besteden, maar ook 
dat we prioriteit geven aan grotere plannen zodat we meters 
kunnen maken. Dat betekent helaas dat kleinere plannen soms 
wat langer blijven liggen.”
Kansrijke locaties 
“De kansrijke woningbouwlocaties zien wij vooral in Made, Ter-
heijden,  Wagenberg en Drimmelen (landtongen in het havenge-
bied),” schrijft het college in de nieuwsbrief. De brief bevat een 
overzicht per dorp van concrete bouwplannen en bijvoorbeeld 
van locaties die in de ontwerp Omgevingsvisie zijn aangeduid als 
plek waar mogelijk woningbouw kan plaatsvinden, als de invul-
ling passend is en aansluit op de behoefte van het dorp.
De nieuwsbrief is te vinden op www.drimmelen.nl, zoekterm 
Nieuwsbrief Wonen. Rechtstreekse link: Nieuwsbrief wonen 
september 2021 - Gemeente Drimmelen.
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(op werkdagen tussen 8:30 en 13:00 bereikbaar) 
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DOORSTART  WERKZAAMHEDEN 
DE  WEELDE 

De gemeente Drimmelen heeft op 13 oktober het voorbe-
reidende werk op het bouwterrein voor de nieuwe wijk De 
Weelde in het hart van Terheijden hervat. Parallel daaraan gaat 
de gemeente verder met het bouwrijp maken van het gebied 
voor de aanleg van straten en dergelijke. De toekomstige wijk 
gaat ruimte bieden aan 38 woningen die inmiddels allemaal zijn 
verkocht. 
Doorlooptijd
Door vertraging in het grondsaneringsproces heeft de afronding 
van het bouwrijp maken van het terrein en werkzaamheden in 
de toekomstige openbare ruimte binnen plan De Weelde lang 
op zich laten wachten. De provincie heeft inmiddels een zoge-
heten beschikking Wet bodemsanering afgegeven voor het plan-
gebied. Door de inwerkingtreding van deze beschikking hervat 
de gemeente het werk voor risico van de ontwikkelaar. In de 
planning wordt rekening gehouden met een doorlooptijd van 16 
weken, of zo veel korter als mogelijk.
Zo snel mogelijk
Wethouder Jan-Willem Stoop: “We vinden dat woningbouw op 
een vervuilde locatie op verantwoorde wijze moet gebeuren. 
De afgelopen maanden is daarom hard gewerkt om de werk-
zaamheden te mogen hervatten. Ik ben blij met de toestemming 
van de provincie: de schop kan eindelijk weer in de grond.  We 
stemmen met de ontwikkelaar af wanneer de huizen gebouwd 
gaan worden, zodat de kopers zo snel mogelijk over hun woning 
kunnen beschikken. Dit duurt al veel te lang voor hen. Gelukkig 
is er nu een positieve stip op de horizon.”

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Sjors Sportief en Sjors Creatief lanceren nieuwe boek-
jes in Drimmelen

Goed nieuws voor de basisschool-
leerlingen in de gemeente Drim-
melen. Zij ontvangen binnenkort 
de nieuwe boekjes van Sjors Spor-
tief en Sjors Creatief. Hiermee 
kunnen ze ook dit schooljaar weer 
ruim vijftig sport- en cultuuractivi-
teiten ontdekken, vaak gratis. 
Sjors Sportief en Sjors Creatief 
zijn initiatieven van de gemeente 

Drimmelen in samenwerking met de regionale sportverenigin-
gen, cultuurorganisaties en andere activiteitenaanbieders. Kinde-
ren kunnen zich via een digitaal inschrijfsysteem (de Sjors-for-
mule) eenvoudig inschrijven voor proeflessen bij een sportver-
eniging of cultuurinstelling.
Denk dan bijvoorbeeld aan judo, handbal, dans, knutselen en nog 
veel meer leuke activiteiten. Dankzij Sjors Sportief en Sjors Cre-
atief kunnen basisschoolleerlingen in Drimmelen hierdoor ook 
dit jaar weer vrijblijvend ontdekken welke sport of creatieve 
activiteit het beste bij ze past.  Tegelijkertijd biedt het de aanbie-
ders van sport en cultuur een uitgelezen kans om nieuwe, jonge 
leden aan zich te binden.
Het nieuwe aanbod is begin oktober gepresenteerd in het Sjors-
boekje, dat leerlingen van groep 1 tot en met 8 van alle basis-
scholen in de gemeente Drimmelen op school mee naar huis 
kregen. 
Inschrijven voor de activiteiten kan via de website www.sjors-
sportief.nl.
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Plaatsing bladkorven
Op circa 120 locaties worden 
weer bladkorven geplaatst. 
Deze zijn voor het ruimen van 
bladeren op de openbare weg, 
binnen de bebouwde kom. Bij 
het bepalen van de plaatsen 
is rekening gehouden met het 
openbaar groen in de buurt. 
Het komt de veiligheid ten goede en we zijn er blij mee als u 
daaraan een bijdrage wilt leveren. Ook bladeren uit eigen tuin 
mogen in de korf gedaan worden. Bladkorven zijn alleen bedoeld 
voor bladeren. Dus niet voor  takken, hegsnoeisel e.d.. Bij mis-
bruik van de bladkorf voor andere doeleinden dan alléén blad 
zal de korf worden verwijderd.
Behalve via de bladkorven halen we grote hopen bij elkaar 
geveegde bladeren apart op. Hiervoor kunt u bellen naar het 
meldpunt: 140162. In principe halen we dan binnen drie werk-
dagen de bladeren op.
Jeugdlintje: gemeente Drimmelen zoekt jonge helden
In de week van 20 november 2021, tijdens de Dag van de Rech-
ten van het kind, reikt de gemeente Drimmelen voor de tweede 
keer een jeugdlintje uit. “In onze gemeente lopen zoveel jonge 
helden rond. Kinderen en jongeren die iets doen voor een ander 
of voor de hele gemeenschap.  Ze verdienen het om eens in het 
zonnetje te worden ge-
zet!”, aldus wethouder 
Jeugd,  Jürgen Vissers.
Het jeugdlintje is een 
onderscheiding voor 
kinderen of jongeren van 
6 t/m 17 jaar die zich be-
langeloos inzetten voor 
de samenleving. Een of-
ficiële jury beoordeelt 
wie een lintje ontvangt. 
In de jury zitten burgemeester Gert de Kok, wethouder Jeugd 
Jürgen Vissers en griffier Femke Ronde namens de gemeente-
raad. De jeugdheld krijgt naast het lintje een mooie bijdrage 
voor zijn hobby en €100,- voor een goed doel naar keuze. 
Iedereen kan een kind of jongere aanmelden: ouders, docenten, 
sportcoaches, leeftijdsgenoten. Daar zijn enkele voorwaarden 
aan verbonden.  Alle informatie, het inschrijfformulier en de 
voorwaarden zijn terug te vinden op www.drimmelen.nl/jeugd-
lintje.  Aanmelden kan tot 10 november.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Bergen 24 (4844 EN) (2021-000025): Het verduur-
zamen en transformeren van het woonhuis en de schuur en het 
kappen van 17 bomen. Ingekomen d.d. 29-09-2021. 
Wagenberg,  Wagenstraat 78 (4845CX) (2021-000071): Het 
verbouwen van de wagenstal. Ingekomen d.d. 06-10-2021.
Terheijden, achter Botzegge 1 (4844SM) (2021-000059): Het 
kappen van bomen t.b.v. de bouwontwikkeling a.d. Botzegge. In-
gekomen d.d. 05-10-2021.
Terheijden, Polderstraat 3 (4844BG) (2021-000033): Het op-
bouwen van 2 appartementen op een bestaand kantoorgebouw. 
Ingekomen d.d. 01-10-2021
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Lageweg 13 (4844 AG) (W-2021-0526): Het kappen 
van één  Amberboom op het achtererf. De boom wordt gekapt 
om schade aan eigendommen van derden te voorkomen. Met 
een herplantplicht van ten minste twee (lei)bomen. Besluitda-
tum: 24-09-2021.
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Wagenberg, Stuivezandsestraat 8 (4845 PN) (W-2021-0416): 
Het afwijken van de regels van het bestemmingsplan voor het 
uitbreiden van de Bed and Breakfast van acht naar tien bedden 
en het toestaan van kleinschalige bijeenkomsten. Besluitdatum: 
29-09-2021.
Terheijden, Moerdijkseweg 14 (4844 PD) (W-2021-0536): Het 
ambtshalve intrekken van de van rechtswege verkregen omge-
vingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor de pluimvee-
houderij. Besluitdatum: 27-09-2021.
Terheijden, Markstraat 2 (4844 CR) (W-2021-0065): Het ver-
vangen van de bestaande antennes van T-mobile. Besluitdatum: 
30-09-2021.
Ingekomen melding besluit lozen buiten inrichtingen
Wagenberg, Scheerbiesstraat ong.  (4845) (2021-000057): Het 
lozen in de bodem of de riolering buiten inrichtingen. Ingeko-
men d.d. 05-10-2021.
Wagenberg, Brandestraat ong. (4845) (2021-000056): Het lozen 
in de bodem of de riolering buiten inrichtingen. Ingekomen d.d. 
05-10-2021.

HANDHAVERS GEMEENTE DRIMMELEN 
KRIJGEN BODYCAM

De handhavers (BOA’s) van de gemeente Drimmelen krijgen 
regelmatig te maken met agressie. Het kan dan gaan om schel-
den, bedreiging of zelfs fysiek geweld. Elke handhaver krijgt vanaf 
deze week een bodycam, een kleine camera die op het uniform 
vastzit. Bij een incident kan de handhaver de camera aanzetten 
en de gebeurtenis filmen. Deze beelden kunnen worden ge-
bruikt bij een aangifte. 
“Onaanvaardbaar”
Burgemeester Gert de Kok: “Onze handhavers zijn zoveel als ze 
kunnen op straat, om toezicht te houden en om op te treden 
bij overlast. Onze handhavers staan in de frontlinie om onze 
gemeente veilig en leefbaar te houden. Het is onaanvaardbaar 
dat ze tijdens hun werk uitgescholden of bedreigd worden of 
nog ergere agressie meemaken,” aldus de burgemeester. “Onze 
mensen moeten daarom een goede uitrusting hebben zodat ze 
hun werk zo veilig mogelijk kunnen doen. De bodycam helpt 
hierbij, weten we van andere gemeenten. Er gaat een preventie-
ve werking van uit en de opnames helpen bij onderzoek naar 
incidenten.”
Hoe werkt het?
De handhaver zet de camera aan bij een incident, bijvoorbeeld 

bij een belediging of dreigende situatie. De persoon die dreigt 
of beledigt, krijgt van tevoren te horen dat de bodycam wordt 
aangezet. 
De bodycam staat altijd stand-by.  Als de handhaver de opname-
knop indrukt, slaat de bodycam meteen ook de camerabeelden 
van 60 seconden voorafgaand aan dat moment op. Na het in-
cident zet de handhaver de bodycam uit. Als er aangifte wordt 
gedaan na een incident dat gefilmd is met de bodycam, kan de 
gemeente de beelden verstrekken aan justitie. Die kan de beel-
den gebruiken voor haar onderzoek. 
Opslaan van gegevens
De bodycam slaat de gemaakte beelden op met speciale be-
veiligde software. De handhaver kan de beelden daardoor niet 
meteen bekijken en hij kan ze ook niet bewerken of verwijde-
ren. De beelden worden maximaal 72 uur bewaard. De beelden 
worden daarna automatisch verwijderd, tenzij ze nodig zijn voor 
onderzoek naar het incident of als ze worden teruggekeken 
voor training.
Meer informatie over de bodycams is te vinden op www.drim-
melen.nl, zoekterm: bodycam.
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