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FRIGHT NIGHT TERHEIJDEN

Zaterdagavond 29 oktober worden 
de straten van Terheijden weer overge-
nomen door moordlustige clowns, zom-
bies, heksen en ander donker gespuis. 
Tijdens deze avond lopen kinderen al dan 
niet met begeleiding een “beetje enge” of 
“hele enge” route door Terheijden. Wie 
durft mag in deze route aanbellen bij zo-
genaamde aanbelhuizen voor “Trick or 

Treat”. Deze aanbelhuizen zijn ook helemaal in Halloween-sfeer 
en je weet nooit wat voor monster de deur opent.
Programma
19.00 uur: Start Fright Night (vanaf je eigen huis)
22.00 uur: Einde Fright Night
Wil je meedoen als deelnemer van de route?  Voor slechts 
€ 4,- per kind kun je je inschrijven: mail de namen van de kinde-
ren en je mobiel telefoonnummer naar halloweenterheijden@
gmail.com.
Aanmelden als aanbeladres? Dat kan ook; mail je naam, tele-
foonnummer en adres naar halloweenterheijden@gmail.com. 
De organisatie verzorgt het uitdeelsnoep.

Info 
Voor meer info en een sfeerimpressie van vorige edities verwijs 
ik naar onze facebookpagina www.facebook.com/frightnight.
terheijden. Daar vind je ook een inschrijfformulier.
Extra info voor alle inwoners van Terheijden: tijdens Fright Night 
Terheijden zullen er naast de verklede kinderen en begeleiding 
ook figuranten ronddwalen in het dorp, houd daar rekening mee.
Met gruwelijke groet,
Het bestuur van Stichting Halloween Terheijden

TRANENTREKKERSBAL 2022

Beste liefhebbers van smartlappen, luisterliedjes 
en vrolijke Nederlandstalige meezingers.
Wij lieten het u al weten: op zondag 30 okto-
ber 2022 a.s. vindt in café De Harmonie in 
Terheijden het jaarlijkse Tranentrekkersbal plaats.
U kent het concept inmiddels wel: er worden 2 
gastkoren uitgenodigd en ook ons eigen Traais 
Smartlappenkoor is van de partij.

Het Gastels Smartlappenkoor wil graag een fris en vrolijk 
optreden ten gehore brengen onder muzikale leiding van Kees 
Tak. Het koor wordt ondersteund door drie accordeonisten.
Chanson de la Vie komt nota bene uit ons “buurdorp” Lange-
weg. Dit jonge koor spreekt zich heel duidelijk uit: “Wij zingen 
voor ons plezier”. Komt dát even goed uit, daar houden wij van!!
Spreken al die positieve ingrediënten u aan, kom dan 30 oktober 

UITGAAN
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naar café De Harmonie, Markstraat 5 in Terheijden. De middag 
begint om 13.30 uur. De entree is gratis.
U bent van harte welkom.
Het bestuur van Het Traais Smartlappenkoor

BEZICHTIGING EENDENKOOI

De werkgroep De Eendenkooi van heem-
kundekring De Vlasselt wil belangstellen-
den mee laten genieten van het werk en 
vooral van de werkomgeving in dit unieke 
natuurgebied.
Daarom gooien zij het hek open op za-
terdag 22 oktober en zaterdag 29 
oktober.  Om 10.30 uur begint de rond-
leiding, die ongeveer 90 minuten duurt. 
Iedereen kan dus weer op tijd thuis zijn 
voor het eten. De ingang is te vinden aan 

de Schimmer (schelpenpadje).
Leden van de Vlasselt kunnen gratis mee. Niet-leden betalen 
€ 5,- per persoon. U kunt zich opgeven via secretariaat@devlas
selt.nl waarna u een bevestiging krijgt, want: vol is vol. Niet-leden 
betalen vooraf aan De Vlasselt per bank. Het rekeningnummer 
is NL51RABO 0150695330 o.v.v. de eendenkooi. Geen plaats 
en toch betaald? Natuurlijk krijgt u per omgaand uw geld terug. 
Mocht het aantal geïnteresseerden de maximale groepsgrootte 
van 15 personen overschrijden, dan is er bij voldoende belang-
stelling ook nog een middagsessie. 
Voor rolstoelen is het terrein niet geschikt. Er is genoeg par-
keerruimte voor uw fiets. 
Ed Oud

SINTERKLAASINTOCHT  TERHEIJDEN

Vorig jaar was het erg spannend of Sinterklaas 
met de stoomboot aan mocht komen in  Ter-
heijden, dit jaar lijkt er tot nu toe nog geen 
vuiltje aan de lucht. De intocht in Terheijden 
staat al dikgedrukt in de agenda van de Sint: 
zondag 13 november 2022.
Collecte
Om de aankomst van Sinterklaas en de Pieten 

mogelijk te maken, wordt er van maandag 17 tot en met za-
terdag 22 oktober gecollecteerd in Terheijden. Staat de col-
lectant aan de deur en heeft u geen contant geld, dan is dat geen 
probleem. De Sint gaat met zijn tijd mee; het is ook mogelijk om 
via een OR-code een bijdrage te doen.
Collectanten gezocht
Gunt u alle inwoners en dan speciaal de kinderen van Terheijden 
een mooie Sinterklaasintocht? Dan is uw hulp zeer welkom! We 
zijn op zoek naar collectanten! Heeft u 1 avond tijd in de week 
van 17 t/m 22 oktober? Meld u dan aan om te collecteren.  Aan-
melden kan bij Angela Otjens, via telefoonnummer 06 41153887.
Steunt u ons ook? Dan kunnen we er voor alle inwoners van 
Terheijden een mooie Sinterklaasintocht van maken!
Alvast bedankt, Stichting Sinterklaas Terheijden, 
www. Sinterklaasterheijden.nl.

VRIJE INLOOP DAGACTIVITEITEN 
PLEXAT
Elke dinsdag van 10.00 -15.30 uur

Themadagen
Dinsdag 1 november: Nostalgische kermis 

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

info@harmonieterheijden.nl
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Dinsdag 6 december: Op naar Kerst
Inloop dinsdag 1 november
’s Morgens beginnen we met een kopje 
koffie of thee.
De kermis in Wagenberg kon helaas niet 
doorgaan, maar daar gaan wij iets aan 
doen. 

Ter voorbereiding van de middag gaan we kijken naar een film-
pje van de nostalgische kermis.
Al van voor het begin van de coronatijd stond een uitstapje naar 
de nostalgische kermis in Hilvarenbeek op het programma. Van-
daag is het zover. Let wel: we vertrekken om 13.00 uur!
Ook vandaag kunt u voor € 5,- deelnemen aan en genieten van 
een uitstekend verzorgde lunch. Voor deelname aan de lunch: 
graag vooraf aanmelden! Koffie/thee: € 0,75. Consumpties: 
€ 1,25
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 
THE HELLO DARLINS  
‘Combinatie van folk, country, soul en blues, waarbij de 
satijnzachte en loepzuivere stem van Candace Lacina 
samen met de meerstemmige koortjes de show steelt.’

Op donderdag 27 oktober 2022 ontvangen wij de Cana-
dese band The Hello Darlins in het Witte Kerkje in Terheijden. 
Deze band stond al enige tijd op ons verlanglijstje en we zijn erg 
blij dat het is gelukt om ze naar Open Road Sessions te halen.  

The Hello Darlins is een 
Canadese Americana band 
en niet zomaar eentje. De 
bandleden behoren tot de 
meest gevraagde sessiemu-
zikanten in hun thuisland 
en hebben onder andere 
gespeeld met BB King, Sha-
nia Twain, Richard Marx en 
vele anderen. 
Zangeres Candace Lacina 
en toetsenist Mike Little 
kwamen elkaar in de wan-
delgangen van de studio 
tegen en besloten te gaan 
samenwerken en sessies 
op te zetten. Begonnen in 
2016, eerst als duo, brengt 
The Hello Darlins in juni 2021 debuutalbum ‘Go By Feel’ uit. Een 
prachtige, relaxte Americana plaat in samenwerking met Matt 
Andersen. Opvallend is de zachte en mooie stem van zangeres 
Candace Lacina. Het album bestaat uit een combinatie van folk, 
country, soul en blues. The Hello Darlins weet daarin een eigen 
genre te creëren. 
Dat is goed gelukt, en nu komt The Hello Darlins voor het eerst 
naar Nederland. The Hello Darlins komt met 5 bandleden, te 
weten Candace Lacina - zangeres, Mike Little - toetsenist, Kyle 
Mosiuk - gitaar, Brett Ashton - bass en Adam Dowling - drums.
Informatie concert
Tickets kunt u online bestellen via www.openroadsessions.nl. 
Het concert begint om 20.30 uur, waarbij de zaal open zal zijn 
om 20.00 uur.
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THEEK 5

Er zijn weer superleuke kinder-
activiteiten bij Theek 5 Made. 
Kom langs en geniet van mooie 
momenten!

Doe je mee met onze creatieve workshops voor kinde-
ren van 4 - 12 jaar?
In oktober en november kun je weer meedoen met superleuke 
creatieve workshops bij Theek 5 Made. Kinderen uit de gemeen-
te Drimmelen zijn van harte welkom op deze creatieve en vro-
lijke woensdagmiddagen. 
Op 26 oktober ontvangen we je graag bij de workshop ‘Wens-
lichtjes’ (8-12 jaar).
Tijdens deze workshop werken we met spuitbussen, stiften en 
wensen. Eerst spuiten we een pot in één of meerdere mooie 
kleuren. Daarna schrijven we een kleine tekst over onze wens. 
Die tekst komt op de glazen pot.  Versieren, waxinelichtje erin 
en het is een mooi lichtkunstwerk om naar te kijken. En niet 
vergeten om steeds je wens te lezen! 

Op 30 november ben je welkom bij de workshop  ‘Ik maak 
een prentenboek!’ (8 t/m 12 jaar) of ‘Knutselmonsters’ (4 t/m 
8 jaar). 
Tijdens de workshop ‘Ik maak een prentenboek’ verzinnen we 
een superleuk verhaal en maken daarna samen een prentenboek. 
Iedereen denkt en fantaseert mee. Kinderen zijn meesters in 
het verzinnen van verhalen met verrassende wendingen. Daarna 
tekenen alle deelnemers een stukje van het prentenboek met 
kleurrijke materialen als ecoline, wasco, inkt en potloden. Alle 
tekeningen van het prentenboek worden tentoongesteld in de 
bibliotheek.  Je doet dus ook mee aan een echte expositie! 
De workshop ‘Knutselmonsters’ is echt een monsterlijke 
workshop! Monsters eten alles op: stoelen, auto’s, knuffels, ijs-
jes en nog veel meer. Wat nu? Met zijn allen verzinnen we een 
oplossing. Met mooie materialen teken en verf je de monsters 
in een leuk boekje. Ook knippen en plakken we alle dingen die 
de monsters opeten erbij.  Zo maak jij een monsterlijk goed 
verhaal. Na afloop neem je het boekje mee naar huis zodat je 
iedereen jouw zelfbedachte verhaal kan vertellen.
Voor aanvangstijden en aanmelden,  zie www.theek5.nl/activitei
ten.
Aanmelden voor deze creatieve workshops is i.v.m. een be-
perkt aantal plaatsen verplicht. Wij vragen voor deze superleuke 
workshops een kleine onkostenvergoeding van € 2,50 p.p.

INWONENDE DUITSERS IN 1940

Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog werden Duitse sol-
daten in onze dorpen ingekwartierd. Bewoners met een royaal 
huis of boerderij kregen inwoning. Zo ook bij de familie Schets 
in de Raadhuisstraat, hun boerenerf grensde aan de Lageweg. 

Een aantal Duitse soldaten verbleef daar enige tijd, zij stonden 
paraat achter de frontlinie. Hun gaarkeuken, om de soldaten in 
de directe omgeving van eten te voorzien,  was op ‘t erf geïnstal-
leerd, tot aangenaam genoegen van de familie!

De omgang met de bezetters was ongedwongen: door geza-
menlijk een “potje” hockey te spelen werd de oorlog even ver-
geten! Na 1945 is er nog lange tijd contact gebleven met enkele 
Duitse families.  Met dank aan Corry Rasenberg-Schets.
Ook in Wagenberg zijn Duitse soldaten inwonend geweest. Op 
Brouwerijstraat 5 was een “Orts Kranken Stube” gevestigd, of-
wel een ziekenzaal van het Duitse Rode Kruis. 
Mevrouw Luykx-Mattey maakte toen foto’s.

In Terheijden was de kleuterschool in 1940 een tijdje ingericht 
als “lazaret”, een ziekenboeg. En in 1942 was daar nog geduren-
de 9 maanden een Duits kantoortje ingericht. Dit is beschreven 
in  Vlasselt-boekje 25: ”100 Jaar Thomasklooster” (1984).
Johan van der Made

GESLAAGDE EXPOSITIE  IN 
WAGENBERGSE KERK
Fotogroep Perspectief

TERUGBLIK
EN  TOEN GEBEURDE...
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Na een onderbreking van twee jaar kon Fotogroep Perspectief 
weer haar jaarlijkse echte expositie houden in de kerk in Wa-
genberg. Mede dankzij de samenwerking met Stichting Behoud 
Gummaruskerk, die dit jaar schilderijen van de onlangs over-
leden voormalig huisarts Theo Litjens te koop aanbood. Maar 
ook dankzij Tuincentrum Sonneveld dat, evenals voorgaande ja-
ren, diverse planten aanbood om de expositie kleurrijk aan te 
kleden.

Na een paar jaar is het altijd 
weer spannend hoe zo’n ex-
positie gaat lopen. Dit jaar was 
er geen kermis en was ook het 
kunstweekend niet gepland. We 
moesten het dus puur hebben 
van de bezoekers die speciaal 
voor ons de deur uit zijn ge-
gaan. We zijn u dankbaar voor 
uw bezoek. En dankzij die be-
zoekers mogen we de exposi-
tie zeer geslaagd noemen.
Zaterdag was er de professio-
nele jurering waarbij een aantal 
van onze fotografen in de prij-
zen is gevallen: de 1e prijs in de 
categorie kleur ging naar Peter 
Moerkens en de 1e prijs in de 

categorie serie ging naar Marijke de Haze. Daarnaast was er 
de publieksprijs: iedere bezoeker kreeg de gelegenheid de drie 
mooiste/leukste foto’s aan te geven. Met de avondfoto van het 
Operagebouw in Valencia is Anny Segeren winnares geworden 
van de Publieksprijs.
Nieuwe leden (met én zonder ervaring) zijn van harte welkom; 
stuur  voor  informatie een bericht naar    secretaris@fotogroep
perspectief.nl of neem contact op met de voorzitter via 06
15392249. 
Voor de complete informatie bezoekt u onze website www.foto
groepperspectief.nl.

WAT EEN MUZIKALITEIT BIJ HET 
AMATEURCONCERT! 

Het Amateurconcert in het Witte Kerkje werd een geweldige 
middag met stuk voor stuk prachtige optredens en een ‘Vrolijke’ 
afsluiting.
Twee zangeressen die heel moedig hun eerste optredens op een 
podium hier aandurfden en het erg goed deden. Marina kreeg 
zelfs het publiek mee om een stukje met haar mee te zingen in 
het lied Padam … padam … van Edith Piaf.
Verder allemaal muzikanten /musici die al veel langer ervaring 
hebben met podiumoptredens.
Muzikaliteit, passie, plezier en aansprekende muziek waren de 
ingrediënten van deze middag.  Het publiek was tot het einde 

Anny Segeren - Operagebouw Valencia
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toe zeer aandachtig en heeft 
genoten van de optredens. 
De twee jongste luisteraars 
van 2 en 4 jaar hebben als dank 
prachtige zonnebloemen aan 
de muzikanten uitgedeeld (ca-
deautje van de Biedermeier). 
Ensemble Biloute, Sjoerd 
Eeftens, Elise Storck, Mari-
na Gerritsen, Vic van SoiL, Sonny Rering en Kleinkunstgroep 
‘Vrolijk’, heel hartelijk bedankt voor jullie geweldige bijdrage.  
Samen met het publiek hebben jullie er een prachtige middag 
van gemaakt.
Informatie en reserveren abonnement voor 5  Theecon-
certen 
E-mail:  theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl  
Telefoon:  076 5931177 (Agaath) // 076 5934434 (Babs)
Website:  ConcertenWitteKerkje.com  
Facebook:  www.facebook.com/TheeconcertenTerheijden   
Rekening:   NL92 RABO 0305 7899 29 t.n.v. Stg. Theeconcerten 
Witte Kerkje Terheijden 
Het eerste theeconcert is op zondag 20 november om 
15.30 uur met Trio Jakob.

HET REPAIR CAFÉ  VAN START GEGAAN!

Op woensdagmiddag 5 ok-
tober jl. was het dan eindelijk 
zover. Na maanden van voor-
bereiding werd het Repair Café 
geopend. En al meteen liep de 

recreatieruimte van SOVAK vol met mensen die hun kapotte 
spullen wilden laten repareren, genodigden, belangstellenden en 
journalisten van de verschillende media.
Eric Bouwsma, de initiatiefnemer van het Repair Café Terheijden, 
heette de bezoekers welkom en vertelde hoe dit Repair Café 

tot stand is gekomen. In totaal 
zijn er 22 vrijwilligers met ver-
schillende deskundigheid die 
zich gaan inzetten om spullen 
te repareren. Dat kan van alles 
zijn: huishoudelijke apparaten, 
laptops en telefoons, fietsen, 
textiel, speelgoed, klokken en 
kleine meubelen. Reparaties 
zijn gratis. Voor eventueel aan 

te schaffen onderdelen moet wel worden betaald. 
Mariel Brockhus, vrijwilliger bij het Repair Café Terheijden, legde 
uit wat de doelen van het Repair Café zijn: repareren in plaats 

van weggooien, ofwel van een wegwerpsamenleving naar een re-
paratiesamenleving is het eerste doel. Het tweede doel is men-

sen bij elkaar brengen. Ook als je niks te repareren hebt, ben je 
welkom om een kopje koffie of thee te komen drinken.
Marie-Louise van der Kruis vertelde namens de Raad van Be-
stuur hoe blij SOVAK is met de aanwezigheid van het Repair 
Café in de recreatieruimte aan het Koningsveld. Dit past name-
lijk perfect bij de doelen van SOVAK en bovendien zullen ook 
cliënten waar mogelijk een ondersteunende rol gaan spelen.
Wethouder Harry Bakker overhandigde een cheque ter waarde 
van € 2000,- ten behoeve van de opstartkosten van het  Repair 
Café. Hierna zal het Café afhankelijk zijn van donaties en vrijwil-
lige bijdragen van bezoekers. 
De rest van de middag werd besteed aan het realiseren van 
de doelen van het Repair Café: kapotte spullen repareren en 
gezellig samenzijn.
Repair Café Terheijden is in de even weken op woensdag open 
van 13.00 tot 16.00 uur in de recreatieruimte van SOVAK, Ko-
ningsveld 1 in Terheijden. Het eerstvolgende Café is op woens-
dag 19 oktober a.s.
Volg ons ook op Facebook: RepairTerheijden.

DIK  VAN BEEST STOPT ALS 
PRESENTATOR  VAN SPRAAKVERMAAK

Vanaf de eerste aflevering (11 november 
2007) was hij erbij,  in maart volgend jaar 
zal Dik van Beest (foto Mirjam Schrauwen) 
voor de laatste keer Spraakvermaak pre-
senteren. Samen met Maria heeft Dik be-
sloten aan het eind van dit seizoen te stop-
pen met Spraakvermaak. Natuurlijk vinden 

wij het jammer dat het boegbeeld van Spraakvermaak ons gaat 
verlaten. Onafgebroken heeft Dik dan aan 98 afleveringen vorm 
en kleur gegeven, met een geheel eigen manier van presenteren: 
scherp, serieus daar waar nodig en humoristisch waar mogelijk. 
Bekende Nederlanders
Ook het verleiden van be-
kende Nederlanders om 
naar Terheijden te komen, is 
een prestatie op zich. En in al 
die jaren werd Dik  onder-
steund door Maria, die met 
name de columnisten wist te 
strikken en zorg heeft gedra-
gen voor een goed gedocu-
menteerd archief. Uiteraard 
respecteren wij het besluit 
van Dik en Maria en in de 
slotaflevering van dit seizoen 
(12 maart 2023)  nemen we 
afscheid van deze 2 markante Spraakvermakers. Tot die datum is 
Dik nog gewoon de anchorman van Spraakvermaak. 
Doorgaan met het programma 
De redactie gaat dit en ook volgende seizoen vol energie door 
met het programma. Eerste prioriteit: de zoektocht naar een 
nieuwe presentator.  Die nieuwe presentator zal tijdens de 99e 
aflevering op 8 oktober 2023 (of wellicht eerder) aan u worden 
voorgesteld. 
Veranderingen in een organisatie kunnen bijdragen aan mogelij-
ke nieuwe inzichten en nieuw elan en die uitdaging gaan wij als 
redactie graag aan. En dat doen wij voor u als fan en volger van 
Spraakvermaak!

VAN  ALLES  WAT

Foto’s: Wim Muijs
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Heeft u tips voor ons, schroom niet om dat te laten weten via 
info@spraakvermaak.nl.
Redactie Spraakvermaak

ONLINE ONTMOETEN,  WILT U DAT OOK 
LEREN?

SWO Thuis organiseert om de 
week op donderdag online ont-
moetingen. Tijdens deze ont-
moetingen leert u, samen met 

andere geïnteresseerden, basis computervaardigheden. Denk 
bijvoorbeeld aan videobellen met uw familie en vrienden! 
Tijdens de online ontmoetingen staan er verschillende gezellige 
activiteiten op het programma. Digitaal op de koffie, digitaal een 
praatje maken en digitaal samen een quiz oplossen. Ook uw 
eigen ideeën zijn natuurlijk meer dan welkom. 
Heeft u zelf geen computer of tablet? Geen probleem! SWO 
Thuis heeft voor u een leentablet beschikbaar.
Voelt u zich aangespro-
ken en bent u enthou-
siast? Bel dan naar 
0162 451894. 
U kunt ook een be-
richtje sturen naar  
info@swothuis.nl. 
Op 13 oktober van 
11.00 uur tot 12.00 
uur zijn de online bij-
eenkomsten gestart, 
maar u kunt nog aan-
melden. 

MANTELZORGWAARDERING 2022

Mantelzorg jij méér dan 8 uur 
per week? 

SWO en de gemeente Drimmelen waarderen dit enorm! Infor-
meer naar de voorwaarden voor de waardering van € 100,- per 
jaar.
Inleveren kan nog tot uiterlijk 1 december via mantelzorg@
swodrimmelen.nl of 0162 451894.

DE  VRIJWILLIGERS  ACADEMIE 
DRIMMELEN SLUIT HAAR DEUREN EN 
HOUDT OP  TE BESTAAN

Sinds 2016 bood de Vrijwil-
ligers Academie Drimmelen 
(VAD) kosteloos workshops 
en cursussen aan voor alle 
vrijwilligers die actief zijn in de 

Vogelstraat 1 • 4845 PA Wagenberg • Tel. 076-5931331 

AUTOBEDRIJF en TWEEWIELERS  A. JANSSENS en ZN b.v. wordt:

Met ingang van 1 december 2022 zullen de bedrijfsactiviteiten van 
Autobedrijf Janssens worden beeindigd, omdat er geen opvolging is 
en vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Om ons volledig te richten op het 
gebied van Tweewielers gaan we de  
winkel en werkplaats uitbreiden om 
U nog beter van dienst te kunnen zijn 
met het ons bekende advies, service 
en kwaliteit op het gebied van verkoop 
en reparatie van tweewielers
Daar wij onze klanten van het 
autobedrijf een goed en betrouwbaar 
alternatief willen bieden hebben we 
Car Prof van Alphen, Thijssenweg 
24a, 4927 PC Hooge Zwaluwe bereid 
gevonden om U eventueel van dienst 
te willen zijn.

Langs deze weg willen we iedereen 
bedanken voor de klandizie en het 
in ons gestelde vertrouwen in het 
autobedrijf en hopen U nog lang van 
dienst te kunnen zijn met Janssens 
Tweewielers.

Familie Janssens
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gemeente Drimmelen. Dit met als doel om door het aanbod 
van scholing het vrijwilligerswerk leuker en aantrekkelijker te 
maken. En daarmee de inzet en waardering voor vrijwilligers te 
ondersteunen. 
Vanaf het ontstaan van VAD hebben veel vrijwilligers dankbaar 
gebruikt gemaakt van deze mogelijkheid om zich te blijven ont-
wikkelen en op die manier goed voorbereid en met veel plezier 
vrijwilligerswerk te kunnen blijven doen in onze gemeente. 
Het afgelopen jaar heeft het vrijwillige bestuur van VAD met 
verschillende organisaties de mogelijkheden onderzocht om de 
Academie door te ontwikkelen en onder te brengen bij een 
bestaande organisatie. Dit is helaas niet gelukt. Het bestuur van 
VAD heeft daarom besloten de activiteiten van de Vrijwilligers 
Academie te beëindigen. 
Met diverse organisaties is afgesproken dat zij hun trainingen en 
workshops voor vrijwilligers zo veel als mogelijk toegankelijk 
maken voor alle vrijwilligers uit de gemeente Drimmelen. Het 
Vrijwilligers Informatiepunt van SWO speelt daarbij op verzoek 
een rol bij de communicatie over deze trainingen en workshops. 
Houd daarvoor Het Carillon, Rondom de Toren en de website 
van SWO in de gaten.
Ondanks het beëindigen van de Vrijwilligers Academie Drimme-
len blijven wij vanuit het VIP uiteraard aandacht en waardering  
geven aan de vele vrijwilligers die actief zijn in de gemeente 
Drimmelen.

IJSCLUB TERHEIJDEN

Hiermede nodigen wij alle leden van IJs-
club Terheijden gaarne uit tot het bijwo-
nen van de te houden jaarvergadering 
over het seizoen 2021-2022, welke zal 
worden gehouden op zaterdag 19 no-

vember  in / bij ‘t Houterom, Laakdijk bij de IJsclub te Terheij-
den.  Aanvang van de vergadering is 14.00 uur.
Op de jaarvergadering is ieder met een geldige lidmaatschaps-
kaart van het afgelopen seizoen 2021 - 2022 van harte welkom 
(en stemgerechtigd).
Agenda jaarvergadering
- Opening voorzitter Toin Lips
- Toevoegingen agendapunten allen
- Jaarverslag algeheel secretaris Max Lips
- Jaarverslag financieel penningmeester Ton 
Weterings
- Verkiezingen: aftredend en herkiesbaar zijn 
Max Lips - secretaris en Ton Weterings - pen-
ningmeester
Aftredend en niet herkiesbaar is: Geen 
- Vaststelling contributie + entreegelden seizoen 2023 - 2024
- Voorstellen / investeringen / plannen
- Vaststellen budgetraming
- Rondvraag
Verkoopinfo
Van 15 november t/m 15 december a.s. zijn  de seizoen-/lidmaat-
schapskaarten 2022-2023 van IJsclub Terheijden 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.ijsclubterheij
den.nl.
Overige informatie
Met de lidmaatschapskaart van IJsclub Terheijden heeft men bij 
voldoende ijsdikte (www.ijsclubterheijden.nl of onze social me-
dia kanalen Facebook en Instagram) en tijdens de aangegeven 
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 navolgende 
dagdeelprijzen:
Tot en met 13 jaar: € 1,50 per dagdeel (middag of avond) op 
werkdagen € 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:
Ochtend: altijd gesloten voor baanonderhoud en of besloten 
evenementen,
Middag: 13.00 uur tot 17.15 uur,
Avond:  19.00 uur tot 22.00 uur.
Wij wensen iedereen alvast een fijn schaatsseizoen!
 
SCHOENENDOOSACTIE 2022

Wat doe jij in de herfstvakantie? Wat doe 
jij voor een kind in armoede? Doe mee 
aan de schoenendoosactie en tover in de 
vakantie een simpele schoenendoos om 
tot een kostbaar geschenk. 
In deze tijd zijn kinderen in noodsituaties 
en armoede extra kwetsbaar. We geven 
een schoenendoos vol bruikbare spullen 

aan kinderen ver weg.  Voor hen is dat een onbetaalbaar cadeau. 
Vorig jaar konden we meer dan 45.000 kinderen verblijden. De 
jongens en meisjes nemen de mooi versierde dozen stralend in 
ontvangst. Kinderen hebben soms niet eens een eigen knuffel. En 
jongeren in arme landen kunnen vaak niet naar school als ze zelf 
geen schoolspullen hebben. Door de doos vol spullen krijgen ze 
perspectief en voelen ze zich gezien. 
Help je mee?
In de landen waar het mag, delen we ook boekjes met Bijbel-
verhalen uit. De dozen gaan dit jaar naar Sierra Leone en Togo 
in Afrika en naar Bulgarije, Bosnië en Herzegovina, Roemenië, 
Moldavië 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 een 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 



10 jaargang 45 nummer 1084

is: een linnen draagtas, 
slippers, pet, T-shirt of 
kunststof beker.
Wat mag er niet in?
Vloeibare producten 
zoals shampoo, dou-
chegel, bellenblaas (die 
flessen gaan vaak lek-
ken), snoep, spullen 
met batterijen, oorlogs-
speelgoed, varkensknuf-
fel, stiften en lijm of klei 
(drogen snel uit).
Wie kunnen mee-
doen?
Jong en oud, individu-
eel 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 enve-
loppe. 
Wat kost het transport?
Graag ontvangen we bij elke ingeleverde doos € 5,- voor trans-
portkosten.
Info
Zie website www.schoenendoosactie.nl.
Een folder kun je bij ons ophalen. Je bent een schat als je mee-
doet!
Inleveren van de schoenendozen met geld voor transport: 
Fam.  Van Dijk, Zandakker 34,  Wagenberg (tel. 076 5931030).
Uiterste inleverdatum: zaterdag 5 november 2022.

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.
De Oude Weideloop Wagenberg
Op 18 september 2022 vond 
De Oude Weideloop plaats in 
Wagenberg. Het werd weer 
een feest voor iedereen! Na-
tuurlijk is het vooral een spor-
tief evenement, maar het is ook 
altijd erg gezellig met muziek 
langs de route en op het Van 
den Elsenplein. Op het Van den Elsenplein stond een feesttent 
met tv-schermen, wat de sfeer zeker ten goede kwam. Ook was 
er gedacht aan vertier voor de jeugd. Omroep Drimmelen was 
erbij en maakte opnames.
Opening kermis Made
Van vrijdag 23 september tot 
en met dinsdag 27 september 
was het weer kermis in Made. 
Op vrijdagavond 23 september 
om 19.00 uur werd de ker-
mis feestelijk geopend door 
wethouder Lieke Schuitmaker.  
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1. Adje Vermeulen, 2. Leny Peemen, 

3. Frans Snoeren, 4. Cees Streefkerk,
5. Toos van Boxsel, 6. Marilou Sieberichs

Herfst, dus paddenstoelen:
7. Cor Franken, 8. Henny Segeren, 

9. Peter Couweleers, 10. Elly Bloemendaal,
11. Joes Staszek, 12. Jeanne Garczynski

Ook mooie foto’s? Stuur ze naar 
liesbeth@rondomdetoren.nl!
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Voor de kinderen was er een leuk kinderprogramma met een 
piratenshow. De opening vond plaats op het kermisterrein, bij 
de draaimolen. Wij maakten een impressie.
Kunstweekend Drimmelen

Het Kunstweekend Gemeente 
Drimmelen werd dit jaar ge-
houden op 24 en 25 septem-
ber in de Amerhal. Het was 
weer een groot succes! Maar 
liefst 37 mensen uit alle dorpen 
van de gemeente lieten hier 

hun kunst zien. We zagen een zeer gevarieerde tentoonstelling. 
Kijkt u nog een keer mee?
Open dag Energiebrouwerij van het TEC Terheijden
Op zaterdag 17 september ging 
de Energiebrouwerij van het 
Traais Energie Collectief in be-
drijf. Iedereen was uitgenodigd 
en daar werd enthousiast ge-
bruik van gemaakt.  We konden 
daardoor met eigen ogen zien 
hoe de eerste Traaise warmte werd gemaakt. In de week van 19 
september ging de warmte naar het dorp en werden de eerste 
huizen aangesloten. Wij maakten een impressie van de open dag.
Kermis Terheijden

De kermis in Terheijden vond 
plaats van zaterdag 10 septem-
ber tot en met dinsdag 13 sep-
tember. Op zondag was er ook 
weer een Traaierie. De kermis 
werd op vrijdagavond door  
Harmonie Terheijden ingeluid 

met een aubade aan Jennie en Gerrit Schaaf, die al voor het 
50e jaar op de Traaise kermis stonden.  Wij maakten een kort 
verslag.
Muziek in de regio-Mades Meezingkoor
In onze serie ‘Muziek in de re-
gio’ ziet en hoort u deze keer 
het Mades Meezingkoor. Na 2 
jaar stilte ging het Mades Mee-
zingkoor op 10 april weer he-
lemaal los in De Korenbeurs, 
tijdens het succesvolle jaarlijks 
meezingfestijn.  Wij maakten opnames en laten u in deze afle-
vering het nummer ‘Top of the World’ en ‘Que sera sera’ horen 
en 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.

TERHEIJDEN  WEER EEN BIEB(JE) RIJKER

Maandag 3 oktober was er bij 
Kindcentrum Jij een klein feest-
je te vieren. Deze middag werd 
de minibieb feestelijk geopend.
Door een bijdrage van het 
jeugdeducatiefonds was het 

mogelijk om de schoolbibliotheek te vernieuwen.
Om nu de overbodige oude boeken maar bij het oud papier te 
zetten zou natuurlijk zonde zijn. Daarom was er al snel het plan 
om een minibieb te openen en zodoende de oude boeken een 
tweede leven te geven.

Er staat een minibieb in de Abtslaan en in de Buntlaar.  Voorals-
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nog staan er alleen kinderboeken in,  maar iedereen is vrij om 
er ook andere boeken in te zetten.
Op deze manier blijft het voor iedereen mogelijk om te gaan/
blijven lezen.
Wat is er nog fijner nu de wintermaanden in aantocht zijn en het 
buiten guur wordt om lekker binnen een goed boek te lezen! 
Dus ga gerust eens een kijkje nemen en zoek een mooi boek uit. 

BIJEENKOMSTEN PARTICIPEER MEE
Zoek je een baan of weet je nog niet welke baan bij jou 
past?
 
Vind je het lastig een baan te vinden of te 
behouden? Meld je aan voor de bijeenkom-
sten Participeer MEE van MEE West-Bra-
bant! Je leert er verschillende dingen, zo-
als het maken van een cv of het schrijven 
van een sollicitatiebrief. Deelname aan Participeer MEE is gratis.  
Participeer MEE is voor iedereen die het lastig vindt om aan een 
baan te komen of deze te behouden. De bijeenkomsten zijn ge-
richt op het vinden van passend werk, waarbij je zelf de touwtjes 
in handen houdt. Eigen regie dus. 
Participeer MEE doe je niet alleen.  Je ontmoet andere werkzoe-
kenden en gaat samen op een positieve en actieve manier met 
elkaar aan de slag in het vinden van een werkplek die bij je past. 
Natuurlijk met ondersteuning van de cliëntondersteuners van 
MEE West-Brabant. 
Deelname aan Participeer MEE
- Wanneer: De bijeenkomsten zijn elke woensdagochtend van 
09.30 tot 11.30 uur.  Tussentijds instromen is mogelijk.
- Waar:  Gemeentehuis Drimmelen, Park 1, 4921 BV Made.
- Kosten: Deelname is gratis.
- Aanmelden of informatie:  Neem contact op met Maria de 
Kort via telefoonnummer 06 22381488 of e-mailadres ma.de.
kort@meewestbrabant.nl.

Over MEE  West-Brabant
Participeer MEE is één van de initiatieven van MEE West-Bra-
bant. De cliëntondersteuners ondersteunen inwoners van de 
gemeente Drimmelen, bijvoorbeeld bij vragen over werk, wo-
nen, administratie, vrije tijd of relaties. Ook helpen ze bij ge-
sprekken met zorgorganisaties, het UWV of de gemeente. De 
ondersteuning vindt plaats op het gemeentehuis in Made. Het is 
gratis en je hebt er geen verwijsbrief voor nodig.

www.rondomdetoren.nl

www.facebook.com/rondomdetoren
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DE KRACHT  VAN DRIMMELEN

Ongekende tijden met prijsstijgingen, veel onzekerheid,  nog 
weinig perspectief en hopelijk een warme winter. Met een prijs-
plafond. Maar daarmee zijn we er nog niet.
Ook in Drimmelen zal er gestut moeten worden door de ge-
meente om de mensen, de verenigingen en het maatschappelijk 
veld overeind te houden. De Lijst Harry Bakker houdt dit goed 
in de gaten, spreekt met de mensen en geeft adviezen. We heb-
ben de energietoeslag voor de mensen met een laag inkomen, 
die ook voor 2023 geldt en hopelijk zo spoedig mogelijk wordt 
uitbetaald.  De mensen hebben het geld NU nodig en als de 
gemeente geld over heeft op dit budget zal toch een verruiming 
van de doelgroep moeten volgen (net als andere buurgemeen-
ten doen). Geld overhouden is echt geen optie!
De kracht van Drimmelen is gelukkig aanwezig. Veel 
mensen en verenigingen redden het wel, helpen anderen en we 
hebben de afgelopen periode ook kunnen genieten van wat eve-
nementen.  De Vuelta kwam voorbij en was top,  maar we had-
den ook een goede kermis, een Oude Weideloop in Wagenberg, 
een zomerfestijn en vele burendagen in onze gemeente. Als er 
de komende tijd nog wat verlichting komt voor de (sport)ver-
enigingen kunnen we weer wat positief vooruit kijken. En niet al-

leen LED-verlichting, maar ook 
pecunia. Zodat de contributie 
niet te hoog wordt, mensen 
kunnen blijven bewegen, mee-
doen, biljarten en jeu de boules. 
Zodat de buurthuizen ook hun 
gestegen kosten gedeeltelijk 
kunnen doorberekenen, maar 
ook perspectief blijven houden. 

Hulp zal er komen, vanuit de landelijke of gemeentelijke over-
heid! 
De Lijst HB volgt dit op de voet en neemt zelf ook ini-
tiatieven. We blijven actief en zorgen voor Drimmelen, niet al-
leen in de dorpen maar zeker ook op het platteland. Daar wordt 
ook gewerkt, ons voedsel geproduceerd, windmolens gebouwd 
en natuur ontwikkeld. Drimmelen kan vooruit met straks een 
nieuwe burgemeester, een gezonde financiële positie en hopelijk 
ook een gemeentehuis dat meedenkt met onze samenleving in 
deze moeilijke tijden. Bied mensen perspectief door te helpen, de 
lasten laag te houden en open te staan voor goede ideeën.  Toon 
begrip voor de moeilijke tijd en benut de kracht van Drimmelen!  
Wij zijn er voor u, Lijst Harry Bakker

DE ENIGE-ECHTE-SAMEN-FRACTIE-
VOORZITTERSHAMER IS  VOOR KEES

Femke: Op donderdag 29 
september nam ik afscheid, af-
scheid van vele mooie jaren in 
de politiek. Jaren waar ik veel 
heb mogen leren en waar ik 

heel veel mooie mensen heb leren kennen. Toch was het een 
“raar” gevoel die donderdag, ondanks dat ik zo weloverwogen 
deze keus heb gemaakt. Raar om op de tribune te zitten in plaats 
van “de kuil” zoals de raadzaal in de volksmond heet, “raar” om 
toegesproken te worden door de burgemeester en “raar” om 
de laatste keer naar het spreekgestoelte te lopen en mijn laatste 

POLITIEK

Buitengebied gemeente Drimmelen
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betoog te houden. Maar het is goed zo. Het wordt Femkes-tijd, 
sámen met de mensen die mij dierbaar zijn en die mij de afge-
lopen periode zo goed geholpen hebben. In mijn laatste betoog 
heb ik vooral mooie herinneringen opgehaald die ik sámen met 
jullie, beste inwoners, mede-raadsleden, ambtenaren en het col-
lege heb mogen beleven. Daar ben ik dankbaar voor.  Want met 
alles wat er de laatste 2 jaar is 
gebeurd, wil ik vooral de mooie 
momenten koesteren.
Bedankt iedereen voor de ge-
weldige SAMEN-werking.
Kees: een jaar geleden onge-
veer werd ik burgerlid van SA-
MEN Drimmelen. Meeluisteren, 
meedenken en een enkele keer 
een betoog houden. Donder-
dag 29 september werd het 
uitgebreid. Mijn ‘dat verklaar en beloof ik’ luidde een nieuw 
tijdperk in. Het afscheid van Femke, ook voor mij emotioneel, 
bracht mij mijn nieuwe functie. Als raadslid wil ik graag sámen 
met mijn fractiegenoten en natuurlijk met jullie, beste inwoners, 
de raadsvergaderingen goed voorbereiden. En zal ik de spreek-
buis zijn voor onze partij SAMEN Drimmelen. 
Mijn eerste raadsvergadering heb ik reeds gehad en ik heb onze 
mening laten horen over leerlingenvervoer en bodembeheer.  Ik 
vertrouw erop dat ik de stem van SAMEN Drimmelen, dus jullie 
stem inwoners,  duidelijk kan laten horen in de gemeenteraad en 
kijk uit naar een mooie SAMEN-werking.

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

Vieringen door de week en in het weekend 
Zaterdag 22 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering. Ex-
tra collecte t.b.v. Missio. Voorganger: pastoor R. van Bronswijk. 
Koor:  DrieKoren. o.l.v. dhr. H.  Vergouwen. Orgel: dhr. J. Horbach.
Zaterdag 29 oktober is er geen viering i.v.m. Halloween in 
zaal “De Abt”.
Zondag 30 oktober 11.00 uur: Eucharistieviering. Voorgan-
ger: pastoor R. van Bronswijk.  Koor:  Anthony Singers.
Woensdag 2 november 19.00 uur:  ALLERZIELEN.  Eucha-
ristieviering.  Voorganger: pastoor R. van Bronswijk. Koor: He-
renkoor.  Orgel: dhr. J. Horbach.
Mededelingen
- Al jarenlang is het de traditie binnen onze parochie om op 
2 november tijdens de Allerzielenviering de namen te noemen 
van hen die ons sinds vorig jaar 2 november ontvielen door de 
dood. Tijdens de herdenkingsviering op woensdag 2 november 
a.s. om 19.00 uur zullen wij de namen noemen en een kaars 
laten branden. Om hierbij uit te drukken: Je naam is nog steeds 
meer dan de moeite waard om te noemen. Je herinnering geeft 
ondanks de pijn van het gemis nog steeds warmte in ons leven. 
Vanuit deze gedachten willen wij u uitnodigen om deze Allerzie-
lenviering bij te wonen.
- Het hartje van de doop van uw kind mag u nog op komen 
halen op het parochiekantoor waar uw kind gedoopt is. Dus in 
Terheijden op vrijdagochtend tussen 9.30 uur en 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, 

KERKEN
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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.

ACTIE:  40 BEDRIJVEN BEZOCHT IN 
STRIJD  TEGEN ONDERMIJNING

Politie, BOA’s uit Breda en Drimmelen en ande-
re veiligheidsmensen hebben woensdag bedrij-
ven bezocht in de gemeente om ondermijning 
tegen te gaan. De actie was een samenwerking 
van de politie en de gemeente en werd geco-
ordineerd vanuit het Baronie Interventieteam 

(BIT). Er werden deze middag 40 panden bezocht. 
Waakzaam
Burgemeester Gert de Kok: “Ik ben blij dat we deze gerichte 
actie konden doen maar tegelijk ook tevreden dat we tot nu 
toe geen ongewenste situaties hebben aangetroffen en toch een 
flink aantal adressen hebben onderzocht. De reacties van de 
ondernemers waren positief, de aandacht die we geven aan het 
bestrijden van criminaliteit wordt als positief ervaren. Met de 
actie geven we het signaal af dat we waakzaam zijn en blijven 
en dat we een goede regionale samenwerking hebben met alle 
spelers die een rol spelen in de veiligheid. Ik roep onze inwoners 
en ondernemers op ook alert te zijn en mogelijke misstanden 
te melden.” 
BIT:  Samen voor een veilige leefomgeving 
De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Altena, Breda, 
Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout en Zun-
dert werken in deze acties samen binnen het Baronie Inter-
ventieteam (BIT). Hierbij sluiten ook andere overheidspartners 
aan zoals politie, de douane en de belastingdienst. De partners 
werken samen in Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland-verband. Dit 
jaar vonden en vinden er in de Baronie vaker integrale controles 
plaats. Zo treden overheden samen op tegen georganiseerde 
criminaliteit en ondersteunen ze verhuurders van panden bij het 
versterken van hun weerbaarheid.  Woensdag 5 oktober werd 
ook een vergelijkbare actie in Geertruidenberg gehouden. 
Melden helpt! 

Wie vermoedens van criminele activitei-
ten heeft of opvallende zaken ziet kan 
dit melden bij de politie (spoed 112, an-
ders 0900-8844), bij de gemeente, maar 

ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online 
via www.meldmisdaadanoniem.nl. Een ervaren vertrouwensper-
soon zorgt er dan voor dat de anonimiteit van de melder wordt 
gewaarborgd. Op deze manier zorgen we samen voor een bete-
re en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.

DRIMMELEN ZOEKT JONGE HELDEN

In de week van 20 november 2022, tijdens de Dag van de Rech-
ten van het Kind, reikt de gemeente Drimmelen voor de der-

GEMEENTE
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de keer een jeugdlintje uit. Wethouder Jürgen Vissers: “Wij 
zoeken jonge helden in onze gemeente die een jeugdlintje ver-
dienen! Er zijn zoveel kinderen en jongeren die iets bijzonders 
doen, voor iemand anders, voor hun wijk, voor hun dorp, voor 
iedereen. Ken je zo iemand? Laat het ons weten, want wij zetten 
hem of haar graag in het zonne-
tje!”.
Officiële jury
Het jeugdlintje is een onder-
scheiding voor kinderen of jon-
geren van 6 t/m 17 jaar die zich 
belangeloos inzetten voor de sa-
menleving. Een officiële jury be-
oordeelt 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.
Meld ook een jonge held aan
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.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Plaatsing bladkorven 
Vanaf 17 oktober plaatsen we op 
zo’n 120 locaties bladkorven. Er is 
hierbij rekening gehouden met het 
aantal bomen in de buurt. De korven 
worden wekelijks geleegd, u hoeft 
niet te bellen bij een volle korf. Let 
op: in de korf mag alleen blad afkom-
stig van gemeentelijke bomen. Dus geen bladeren uit eigen tuin, 
en ook geen takken of hegsnoeisel. 
• Het is dit jaar niet mogelijk om een bladkorf aan te vragen.
• Bladeren uit uw eigen tuin kunnen in de GFT-bak of brengt u 
naar de milieustraat. De gemeente kan de korf verwijderen als 
deze onjuist gebruikt wordt.
• We halen geen bij elkaar geveegd blad op. De buitendienst 
komt regelmatig met de veegwagen en bladblazer door straten 
waar veel blad valt. Het kan zijn dat blad wat langer blijft liggen, 
dit kan soms overlast veroorzaken.
• Blad zal voor een groot deel in de perken worden geblazen 
omdat dit zorgt voor een natuurlijke ecologische balans. Tip: 
Met de bladeren uit uw eigen tuin kunt u compost maken of 
gebruiken als natuurlijke isolatie.
Hondenbeleid
De gemeente Drimmelen is blij met honden. Honden hebben 
een belangrijke rol, want ze zorgen voor beweging, sociale con-
tacten, sociale controle en veiligheid op straat. Kortom, honden 
zijn goed voor ons en voor de samenleving!
Om uw hond prettig uit te kunnen laten - zonder overlast - heb-
ben we in de gemeente Drimmelen een aantal regels, die bij wet 
zijn vastgelegd (in de APV; onze gemeentelijke verordening). De 
belangrijkste regels staan hieronder.
• Binnen de bebouwde kom bent u verplicht om uw hond aan te 
lijnen en de poep op te ruimen.
• Met respect voor de verkeersdeelnemers en de omgeving kunt 
u op de meeste plekken buiten de bebouwde kom uw hond 
los laten lopen en hoeft u de hondenpoep niet op te ruimen. 

Op akkers en weilanden is het onder 
andere vanwege volksgezondheid niet 
toegestaan. Ook begeeft u zich dan op 
privéterrein. Dit is ook niet toegestaan 
op gebieden van Staatsbosbeheer, wa-
terschap en andere privé landgoede-
ren. Dit staat bij de toegangspaden van 
deze gebieden aangegeven op bebording met huisregels. Daar 
wordt gehandhaafd door BOA’s van Staatbosbeheer, SSIB/pro-
vincie en het waterschap (en politie + gemeente BOA’s).
• In de losloopgebieden mag u uw hond binnen de bebouwde 
kom wél los laten lopen (ook hier moet u de poep opruimen).
• Op specifieke plekken - zoals schoolpleinen, kinderspeelplaat-
sen, begraafplaatsen, sportvelden en Natuurpark De Liniehof in 
Made - zijn honden niet welkom.
Ga voor het volledige bericht naar drimmelen.nl/hondenbeleid-
regels.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Zwanenstrek 9:  Wijzigen draagconstructie.
Terheijden, Molenstraat 54:  Kappen populier achtertuin.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Abtslaan 34:  Intern wijzigen draagconstructie.
Reserveren  parkeerplaatsen opladen elektrische  voertuigen
- In de Kerkstraat (naast Onder de Toren) in Wagenberg. In het 
begin wordt één parkeerplek ingericht, bij veel gebruik volgt een 
tweede.
- Twee parkeerplaatsen in de Biezelaar (tegenover garagebox 1 
F/G) Terheijden. In het begin wordt er één parkeerplaats inge-
richt, bij veel gebruik volgt een tweede.
Intrekken individuele gehandicaptenparkeerplaats
Parkeerplaats in de Botzegge (bij huisnr. 21-30) Terheijden.
Bestemmingsplan Verlengde Elsakker Wagenberg
Nieuwbouw van maximaal 88 koop- en huurwoningen in het 
gebied tussen Elsakker, Van Schendelstraat, Wagenstraat, Ak-
kerstraat en de sportvelden van voetbalvereniging VCW. Er 
worden appartementen, rijwoningen, rug-aan-rugwoningen en 
twee-onder-een-kap woningen voorzien. Ook moet er een 
speelvoorziening komen.

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

Herfst in Drimmelen, hier bij de put in Wagenberg. Foto: Frans Snoeren
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