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Ze zijn gearriveerd! Kijk ook op blz. 24.
Met dank aan Sinterklaasvereniging Wagenberg 

en aan Gerard van Vugt voor alle foto’s!
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Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
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GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 424 024
Pastorale zorg   06 - 514 900 11
Bloedafname Terheijden  Schepenhof Fysio 
    Schepenhof 21 Terheijden
    maandag-woensdag-vrijdag,  
                8.00-10.00 uur, op afspraak
Apotheek Terheijden  076 - 593 4300
Service apotheek Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    na contact apotheek Made
    ma. - vr. 8.45 - 10 u
Surplus Welzijn Terheijden  Raadhuisstraat 2c
    www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk  076 - 502 7788
Sociaal Raadslieden Werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. & do. 9.30 - 11 u
 contact   srw.drimmelen@surplus.nl 
Schuldhulpverlening  076 - 502 7788
Juridisch spreekuur Terheijden 1e en 3e ma. 17 - 18 u
    Raadhuisstraat 2c
SWO    0162 - 451 894
POLITIE
Algemeen nummer  112
Politie Zeeland/West-Brabant 0900 - 8844
    www.politie.nl
Wijkagenten   L. Brooimans & D. Sjardijn
GEMEENTE INFORMATIE Park 1 Made T. 14 0162
    www.drimmelen.nl
WMO-loket   ma. - vr. 9 - 12.30 u
    gemeente@drimmelen.nl
Milieustraat Terheijden  076 - 593 4795
 openingstijden  ma. - vr. 13 - 16 u,  za 10 - 15 u
Ophalen afval    Terheijden groen: 24/11, grijs: 01/12
          Wagenberg groen: 26/11, grijs: 03/12
Ophalen oud papier  11/12
Ophalen plastic           Terheijden  24/11  Wagenberg 26/11
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15 - 19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

OPEN ROAD SESSIONS PRESENTEERT 
DIXIE ROSE  

Op donderdag 25 november 2021 
hebben wij voor het eerst een Belgische 
band, Dixie Rose, bij Open Road Sessions 
in het Witte Kerkje. Dixie Rose is een 
band opgericht door het songwritersduo 
Dag Luyten en Anniek Raedschelders.

Dixie Rose dat is – of beter, dat zijn – verhalende nummers, ge-
broken harten, inspirerende ontmoetingen, vreugde en tegensla-
gen, ‘Songs’ geschoeid op een Americana-leest. Dan eens coun-
try, dan eens bluesy, maar altijd ‘persoonlijk’. Oprechte teksten 
begeleid door prachtige muzikale arrangementen en samenzang, 
die je meenemen in de verhalen die ze vertellen.
Dixie Rose

Dixie Rose is een project, gevormd rond het Limburgse (B) 
songwriterskoppel Dag Luyten en Anniek Raedschelders. Na 
bijna 10 jaar opluisteren van uiteenlopende feestjes en evene-
menten met akoestische covers geven ze zich nu volledig bloot 
met eigen werk! Om deze oprechte zielenroerselen tot hun 
recht te laten komen, omringt het duo zich met muzikanten 
die de nummers kleuren met knappe arrangementen en meer-
stemmige zangpartijen. Dixie Rose serveert nummers uit hun 
debuut-EP Life in a Small Town en laat kennis maken met nieuw, 
onuitgebracht werk. Dixie Rose is een Americana band uit het 
kleine dorpje Opitter in Belgisch Limburg. De band draait om 
het duo Dag Luyten (gitaar) en Anniek Raedschelders (zang), 
aangevuld met Kevin Bloemen (gitaar), Rico Hagemeijer (bas) en 
Nico Kamps (drums).
Informatie concert
Tickets kunt u online bestellen via www.openroadsesssions.nl. 
Wij zullen dan wel iedereen om een coronatoegangsbewijs (vac-
cinatiebewijs of recente test) moeten vragen. Dit betekent 
dat toegang uitsluitend op vertoon van een geldige test 
of vaccinatie kan plaatsvinden. Zonder coronatoegangs-
bewijs dus geen toegang. 
Het concert begint om 20.30 uur, waarbij de zaal open zal zijn 
om 19.45 uur.

THEECONCERT IN HET  WITTE KERKJE
met saxofoniste Els van der  Weij en harpiste Sophie 
van Dijk 

Els van der Weij hebben we op 3 november 
2019 al in het Witte Kerkje gehoord samen 
met het geweldige saxofoonkwartet, het Artex 
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Quartet. Nu speelt ze samen met harpiste Sophie van Dijk.
Het duo
Sophie van Dijk (harp) en Els van der Weij (saxofoons) kennen 
elkaar van hun studietijd aan het conservatorium te Utrecht en 
spelen sinds 2019 als duo. 
Sophie van Dijk - harp
Gedurende haar bachelor en master heeft Sophie harples ge-
volgd bij Erika Waardenburg. Sophie speelt in verschillende ka-
mermuziek-ensembles en geeft ook harplessen. Daarnaast is ze 
ook werkzaam als muziektherapeut. Zie www.harpistesophie.nl.

Els van der Weij - saxofoons
Els heeft tijdens haar bachelor en master gestudeerd bij Jo-
han van der Linden. In 2010 is ze op uitwisseling geweest naar 
Stockholm, bij saxofonist Christer Johnsson. Naast haar werk-
zaamheden als docent speelt Els in verschillende ensembles. Ze 
remplaceert ook bij o.a. Orkest de Ereprijs, bij het Nederlands 
Blazers Ensemble (NBE), bekend van de jaarlijkse nieuwjaars-
concerten op  TV met o.a. composities van kinderen en jonge-
ren, en bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. 
Zie www.elsvanderweij.nl. 
Programma
We krijgen composities van o.a. Bach en Mozart te horen en 
van de Franse componisten Fauré, Saint Saëns, Debussy en Ibert. 
Ook een Klezmer traditional komt voorbij. De meeste muziek 
wordt door het duo gespeeld, maar op beide instrumenten zal 
ook een solostuk klinken. Een programma met veel variatie dus. 
Het wordt ontspannen luisteren op de nieuwe stoelen en beslist 
weer de moeite waard om erbij te zijn.
Waar? Wanneer? Reserveer! 
Harp - saxofoons, Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, Terheijden, zon-
dag 28 november 2021om 15.30 uur.
Als alles blijft zoals het nu is, dan zijn er op het moment van 
schrijven nog plaatsen beschikbaar die gereserveerd kunnen 
worden. Na toezegging kunnen de plaatsen via een bankover-
schrijving betaald worden en is de reservering geldig. Entree 
met abonnement, losse toegang € 12,-.  Reserveren en even-
tueel plaatsing op een wachtlijst kan per e-mail: theeconcerten.
wittekerkje@ziggo.nl of telefonisch: 076 5931177 (Agaath), 076 
5934434 (Babs).
Informatie
Informatie via de website ConcertenWitteKerkje.com, Face-
book: www.facebook.com/TheeconcertenTerheijden. Betalin-
gen via de bank: Entree (na toezegging) tijdig overmaken naar 
IBAN:  NL92 RABO 0305 7899 29, t.n.v. St.  Theeconcerten 
Witte Kerkje Terheijden.
Gezondheid
In verband met de gezondheidsmaatregelen zullen we de 
QR-code controleren en hanteren we een maximum aantal be-
zoekers. Het wordt ook deze keer een concert zonder pauze. 
Bij gezondheidsklachten graag thuis blijven.
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OUDEJAARSCONFERENCE IN HET  
WITTE KERKJE

Naast de theeconcerten en de Open 
Road Sessions-concerten worden er ook 
regelmatig andere evenementen georga-
niseerd in het Witte Kerkje. Zo is er op 

vrijdag 3 december 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 schokken-
der zaken zoals André Hazes de 
revue. En dat wat nog komen gaat.
Naast vaccinaties kunnen we ook 
proberen corona gewoon weg te 
lachen.

Voor meer informatie en een indruk van zijn voorstellingen, 
zie www.arievuyk.nl/filmpjes. Tickets zijn te verkrijgen via de 
website www.wittekerkjeterheijden.nl/agenda.

WAI  BLIKKEN  VEURUIT:  TOCH GOED 
NIEUWS!

Helaas konden we niet anders dan alle activi-
teiten rondom vorig weekend annuleren!
Tot donderdagavond hadden we het vertrou-
wen dat we binnen de opgelegde coronamaat-
regelen een veilige en feestelijke start van het 
seizoen konden maken. Nu de persconferentie 
is geweest en we weten waar we de komende periode rekening 
mee moeten houden, verplaatsen we (onder voorbehoud) alle 
feestelijkheden naar zaterdag 18 december 2021.

We blikken dus veuruit en kiezen 
bewust om het gehele programma 
te verplaatsen. We willen de nieu-
we Jeugdraad, de Festivalaafdeelne-
mers en de nieuwe Prins de car-
navalsaandacht en het feest geven 
wat ze verdienen.  We hopen dat 
dit snel weer kan!
Dank aan Nootdkreet, CV Toede-
loe, De Gouden Leeuw, Frank en 
Ewald,  DJ Jerzy, de jeugdcommis-

sie, alle 10 (!) Festivalaafdeelnemers en alle vrijwilligers die sa-
men met De Schraansers bezig waren met de voorbereidingen 
voor dit weekend en hebben meegedacht.
Dit besluit hadden we liever niet genomen, dat moge duidelijk 
zijn. De gezondheid van onze vrijwilligers en carnavalsvierders 
staat voorop; we willen veilig en met een goed gevoel carnaval 
vieren! Dat gaat zeker nog gebeuren!
Met carnavaleske groet,  TCV De Schraansers

KERSTMARKT GAAT NIET DOOR
Stichting Behoud de  Antonius  Abt hopelijk weer in 2022 
 
Op vrijdag 10 december zouden wij met Stichting Behoud 
de Antonius Abt een kerstmarkt organiseren in zaal ‘de Abt’ in 

Terheijden. Vanwege de besmettingscijfers en 
de onzekerheid rondom de coronamaatrege-
len hebben we helaas moeten besluiten om de 
kerstmarkt te annuleren. Dit jaar zouden er in 
totaal 18 standhouders deelnemen.  We hopen 
van harte dat we in 2022 weer een beroep mo-
gen doen op iedereen die deze kerstmarkt mo-

gelijk had gemaakt. Op naar een mooie editie in 2022!
Onzekerheid maatregelen en oplopende besmettingen
Onze vrijwilligers keken ernaar uit om met de kerstmarkt weer 
een mooi en gezellig evenement in zaal ‘de Abt’ te organise-
ren. Dat we de kerstmarkt niet 
door kunnen laten gaan, is dan 
ook een moeilijke beslissing die 
we liever niet hadden genomen. 
Gezien het aantal besmettin-
gen en ziekenhuisopnames en 
de onzekerheid over de nog 
te nemen nieuwe maatregelen 
vinden wij de risico’s te groot 
voor onze standhouders, vrij-
willigers en bezoekers van de 
kerstmarkt om deze op een 
verantwoorde wijze doorgang 
te laten vinden.
We hopen dat er in 2022 wel een kerstmarkt georganiseerd kan 
worden. Graag doen we dan opnieuw een beroep op iedereen 
die zich al als standhouder of vrijwilliger had aangemeld om een 
warme en gezellige kerstmarkt in Terheijden te organiseren.

WAI BLIKKEN  VEURUIT

Ooit al eens in de sauwelton willen staan? 
Dat kan, want op 11, 12 en 13 februari 
2022 wordt er weer gesauweld! We hopen 
dat het bij huidige sauwelaars en mogelijk 
nieuwe sauwelaars al weer flink begint te 
kriebelen. Op woensdag 17 november is de 
eerste vergadering voor de sauwelaars om 
20.00 uur in De Gouden Leeuw.  Je bent 
van harte welkom. Laat je die avond zeker 
informeren over wat het is om te sauwelen. We hopen op nieu-
we aanwas! 
Carnavalskrant 
We brengen opnieuw een carnavalskrant uit! Deze wordt vol-
gend jaar, op 5 februari 2022, weer bezorgd. Leuke stukjes van 
verenigingen kunnen al worden inge-
stuurd. Graag zelfs! Een felicitatie voor 
de nieuwe Prins? Een beschrijving hoe 
jij carnaval vorig jaar hebt gevierd óf 
hoe je het dit keer gaat vieren? Alle info 
is welkom, niets is te gek! Leef je uit 
en lever je creatieve stuk digitaal aan bij 
carnavalskrant@schraansers.nl.
Vrijwilligers
Carnaval kan natuurlijk alleen met hulp van veel vrijwilligers; we 
kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. 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

OPROEPEN
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DOUWE EGBERTS  SPAARPUNTENACTIE
voor koffie voor Voedselbank Breda

Met de prachtige opbrengst (5.662 pakken 
koffie voor Voedselbank Breda) van vorig 
jaar nog in gedachte, gaan de Bredase Lions 
ook dit jaar weer DE-spaarpunten inzame-
len voor de voedselbank.
Vanaf 22 november zullen in de gemeente 
Breda en in Terheijden in de supermark-
ten van Jumbo en van Albert Heijn de in-
zameldozen gereed staan. Vorig jaar was 
er in Terheijden geen inzamelpunt, maar 
deze keer zal er bij de Jumbo-supermarkt 
wel een inzameldoos staan. Terheijden en 
Wagenberg behoren immers ook tot het 
zorggebied van  Voedselbank Breda.
De voedselbank en de Lions vragen u uw 
uitgeknipte Douwe Egbertspunten te de-
poneren in een van de in de supermarkten 
opgestelde inzameldozen. Dus heeft u nog ergens DE-punten 
liggen, ook al zijn ze lang geleden opgespaard, doneert u ze dan 
a.u.b. voor het goede doel: Koffie voor Voedselbank Breda. De 
voedselbank is er u erg dankbaar voor, want omdat koffie rela-
tief duur is zit het meestal niet in het voedselbankpakket. Leden 
van de Bredase Lionsclubs Host en De Zuidelijke Baronie ver-
zamelen en tellen de punten en leveren deze vervolgens af bij 
de voedselbank.  Alle ingezamelde punten worden door Voedsel-
bank Breda centraal ingeleverd bij Douwe Egberts, die daar dan 
pakken koffie voor beschikbaar stelt. Deze DE-punteninzamel-
actie loopt tot 17 januari 2022.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT  VOOR 
BEHEERGROEP PLEXAT

SWO (Stichting Welzijn & On-
dersteuning) is op zoek naar 
vrijwilligers die de beheer-
groep van Plexat willen helpen 

met hun werkzaamheden voor alle ouderen van  Wagenberg.
Al bijna 20 jaar wordt de benedenverdieping van Plexat overdag 
op doordeweekse dagen door SWO gehuurd.  Een groep vrij-
willigers, die tezamen de beheergroep vormen, zorgen dagelijks 
dat de ruimte opengesteld wordt, koffie en thee klaar staat en 
dat er activiteiten voor alle ouderen van Wagenberg georgani-
seerd worden zoals jeu de boules, bridgen, biljarten, kaarten, 
handwerken, bingo, zitgymnastiek, gezamenlijk eten en koffie 
drinken.
De beheergroep is op zoek naar vrij-
willigers die een dagdeel in de week de 
rol van gastvrouw/gastheer willen ver-
vullen in Plexat, het liefst donderdag- of 
vrijdagmiddag.
Heb je interesse en/of wil je meer informatie,  neem dan contact 
op met SWO (0162  451894) of loop eens binnen bij Plexat. 

OMROEP DRIMMELEN
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel

Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drim-
melen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijn-
werpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling 
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar 
publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Aankomst Sinterklaas
Op 13 november kwam Sin-
terklaas in Lage Zwaluwe. 
Omroep Drimmelen was erbij. 
Hou dus onze uitzendingen en 
social media in de gaten, want 
zodra de beelden beschikbaar 
komen zullen we die toevoe-
gen aan onze uitzending.
Hupkesdag
Elk jaar rond 3 november wor-
den de hubkes ofwel het Hu-
bertusbrood gezegend. Niet di-
rect meer ter voorkoming van 
hondsdolheid, maar eerder in 
het besef dat het allemaal niet 
zo vanzelfsprekend is in ons le-
ven:  een ziekte die je overkomt, het hebben van dagelijks brood, 
de zorg voor elkaar. Daarom zijn we toch op zoek naar een 
beschermende kracht in ons leven, een kracht van omhoog om 
in dit ondermaanse een veilige weg te gaan.
Dorpsgericht werken november

Iedere maand kunt u kijken 
naar onze rubriek Dorpsge-
richt werken. Dorpsgericht 
werken gaat om het bevorde-
ren van leefbaarheid, veiligheid 
en sociale betrokkenheid. Co-
ordinator Lilian Lambrechts zal 

u in deze rubriek voorzien van informatie over actuele zaken die 
hiermee samen hangen. Dit keer heeft zij een gesprek met Jan 
van Vliet over het Seniorweb.
Bijzondere hobby’s - Hout branden 

Voor onze serie ‘Bijzondere 
Hobby’s’ gingen we dit keer op 
bezoek bij Ilse Verhoef in Made. 
Zij heeft heel veel hobby’s, 
maar heeft zich gespecialiseerd 
in Creatief Houtbranden. Ze 
heeft zelfs van haar hobby haar 

beroep gemaakt. In deze uitzending vertelt zij enthousiast over 
haar werk en we zien haar natuurlijk ook aan het werk. 
Expositie VIPP schildergroep
De amateurschildersvereniging  
V.I.P.P.  (Verf-Inspiratie-Potlood 
en Penseel) houdt iedere 2 jaar 
een expositie. Dit jaar stond in 
het teken van het 40-jarig be-
staan en werd gehouden in de 
Mayboom.  Wij gingen een kijkje 
nemen en spraken met een aantal kunstenaars.
Muziek uit de regio:  Astrid Schijns en Álvaro Rovira Ruiz  
De Theeconcerten in het Wit-
te Kerkje Terheijden zijn weer 
van start gegaan. Het eerste 
concert op 3 oktober was me-
teen een voltreffer.  We zagen 
en hoorden de celliste Astrid 
Schijns en de gitarist Álvaro 

VAN  ALLES  WAT
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Rovira Ruiz, een prachtige combinatie. Het plezier en de muzi-
kaliteit spatten ervan af. Natuurlijk geniet je het meest van een 
live concert, maar even terugblikken is ook een feest. In deze 
uitzending kunt u 1 nummer zien uit hun concert ‘Van Barok tot 
Argentijnse Tango’ .

NIEUWE  OVERPEINZINGEN  VAN DE 
HEILIGE MAAGD MARIA

Bij mijn staanplaats aan de Poolsedreef werd 
er dit jaar,  bij het begin van de lente, een 
wensboom/appelboom geplant. Namens mij 
werd hiervan verslag gedaan in Rondom de 
Toren. In dat artikel werd aangekondigd dat er 
in het najaar weer wat bijzonders stond te ge-
beuren. En inderdaad. Op 4 november was er 
weer verhoogde activiteit bij mijn kapel. Het 
ging er deze keer wat rustiger aan toe dan in 
maart.
Yogastudio Laksmi wilde graag in mijn tuin een boom planten. Bij 
de bestuursoverdracht had de oprichtster een donatie gedaan 
voor het planten van een boom, een belangrijk onderdeel van de 
yogaleer. Hiermee wordt wat teruggegeven aan Moeder Aarde, 
waar wij uit voortkomen en waarop en waarvan wij moeten 
leven. Daar ben ik als Moeder Maagd het helermaal mee eens. 
Waarom werd er voor mijn omgeving gekozen? Niet alleen is 
het een rustgevende en inspirerende omgeving, maar het ligt 
ook tussen de woonplaatsen van het nieuwe en oude bestuur, 
te weten Langeweg en Oosterhout.
Het nieuwe bestuur heeft vervolgens contact opgenomen met 
het bestuur van De  Vlasselt en gevraagd of er een boom geplant 
mocht worden. De grond is van de parochie maar wordt vol-
ledig onderhouden door een vrijwilligersploeg van De Vlasselt. 
Uiteindelijk werd er toestemming verleend.
Er werd gekozen voor een gingko biloba, een Japanse (oor-
spronkelijk Chinese) langzaam groeiende boomsoort, die zeer 
oud kan worden. Uit de literatuur is deze boomsoort al bekend 
sinds de elfde eeuw.
4 november is natuurlijk een belangrijke datum voor de inwo-
ners van Terheijden en Wagenberg. In 1944 vierde men toen de 
bevrijding van de bezetter.  Ook was het die dag toevallig nieuwe 
maan, het begin van een nieuwe periode. Om hun verbonden-
heid met Moeder Aarde te tonen gooiden de ongeveer dertig 
aanwezigen een spade met zand in het met de hand gegraven 
gat, waarin de boom was geplant. Op de achtergrond scharrelde 
nog een stel ooievaars, brengers van nieuw leven.
Deze activiteiten speelden zich weliswaar achter mijn rug af, 
maar mijn verbondenheid is er daarom niet minder om.  Weer 
een verfraaiing van mijn omgeving.
Ed Oud

GEANNULEERD:  VRIJWILLIGERSEVENT 

Vrijwilligersevent verzet naar voorjaar 2022 
Op 10 december 2021 staat het  Vrijwilligersevent 2021 gepland. 
Diverse organisaties uit de gemeente hebben zich hiervoor al 
aangemeld.  
In verband met het oplopende aantal besmettingen met het co-
ronavirus en de maatregelen die hiermee gepaard gaan, heeft 
de organisatie helaas moeten besluiten het event te verplaatsen 
naar het voorjaar van 2022.  
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De nieuwe datum wordt op korte termijn bekend gemaakt. Or-
ganisaties ontvangen hiervoor opnieuw een uitnodiging.  
Wij gaan er dan alsnog samen met de deelnemende organisaties 
en de (potentiële) vrijwilligers een dynamisch, informatief en ge-
zellig event van maken! 
Heb je vragen? Neem dan contact op met het Vrijwilligers Infor-
matiepunt (vip@swodrimmelen.nl).  

POLDEREVENTS  VIERT FEEST EN KIJKT 
UIT NAAR  VOLGENDE 10 JAAR

Polderevents bestaat deze maand 10 jaar 
en kijkt met trots terug op de afgelopen 
jaren. Waar het begon met een kinder-
feestje met een rugbybal en 2 enthousi-
aste broers,  is het bedrijf inmiddels uit-
gegroeid tot een team van 16 mensen en 

een evenementenlocatie waar per jaar 10.000 mensen buiten-
spelen.
Afgelopen weekend werd deze mooie mijlpaal gevierd met een 
personeelsuitje, een jubileumfeest én het gezamenlijk planten 
van een boom in het nieuwe voedselbos. Deze staat symbool 
voor de komende 10 jaar. 
Met het voedselbos wil Polderevents namelijk aan de toekomst 
bouwen in de breedste zin van het woord. Niet alleen aan de 
toekomst van het bedrijf zelf, maar ook willen de gebroeders 
Hendriks en hun team ervoor zorgen dat er een stuk educatie 
komt over alles wat in het bos groeit, inspiratie bieden aan an-
deren en bijdragen aan een stuk duurzaamheid en klimaatver-
betering. 
Uiteraard komt er over een aantal jaren ook opbrengst uit het 
voedselbos, dat wil Polderevents gaan verwerken in de gerech-
ten die ze serveren op hun terras. En hiermee meer mensen 
toevoegen aan het team om zo meer werkgelegenheid in de 
gemeente Drimmelen te creëren. 

Het voedselbos is verdeeld in verschillende cirkels en zones, 
waarbij ieder stuk een eigen thema heeft. Zo is er een cirkel 
die vol komt te staan met notenbomen, één met allemaal rode 
vruchten, een cirkel met planten die veel ‘geur en smaak’ geven 
en een suntrap. Ook is er een cirkel ontworpen met allemaal 
mooie bloesembomen waar trouwceremonies kunnen gaan 
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plaatsvinden in de toekomst. En als laatste is er ook een stukje 
‘productiebos’ ingericht,  waar van mei t/m oktober elke maand 
nieuwe gewassen oogstklaar zullen zijn.
Het voedselbos is echt een meerjarenproject, waar geduld en 
liefde bovenaan staan. Daarnaast heeft Polderevents mooie 
plannen om nóg veel meer mensen enthousiast te maken over 
buitenspelen, bewegen en de voordelen hiervan. Ook om sa-
menwerkingen met gemeente en stichtingen aan te gaan om 
meer mensen te inspireren en invulling te geven aan maatschap-
pelijke thema’s zoals overgewicht, eenzaamheid, klimaatveran-
dering, afname biodiversiteit en kwetsbare jongeren. En willen 
ze nog meer mensen laten kennismaken met hun BBQ skills, zo-
wel genietend onder de speciaal ingerichte festivaltent als door 
middel van kookworkshops. En stiekem staat er al jaren op het 
verlanglijstje om een kerstmarkt te organiseren, waarbij ze er 
vanuit gaan dat dit ergens in de komende 10 jaar zeker moet 
gaan lukken. 
Meer foto’s van het voedselbos, het jubileumfeest en informatie 
over Polderevents zijn te vinden op www.polderevents.com.

FOTO  VAN DE MAAND

De foto van de maand november van 
fotoclub Dinasa is van Frank van der Sanden

VERGOEDING  VOOR BRILLEN
 

Het jaar is weer bijna voorbij. De 
zorgverzekeringen komen weer 
aan de deur kloppen voor nieuwe, 
andere verzekeringen. Maar de 

vraag is: Haalt u wel alles uit uw huidige zorgverzekering? Afhan-
kelijk van uw verzekering kunt u uw bril volledig vergoed krijgen 
per kalenderjaar! Dat mag u toch niet laten ontsnappen. Bij ‘Top-
tiekske zouden we dat uiteraard erg zonde vinden. Wanneer u 
bij ‘Toptiekske een bril aanschaft, verzorgen wij de vergoeding. 
Deze zal gelijk van het totaalbedrag worden afgetrokken. Geen 
omkijken meer naar dus. Om optimaal te kunnen profiteren, 
heeft u nog anderhalve maand de tijd om uw vergoeding te ver-
zilveren.  Weet u niet precies of u nog recht heeft op vergoeding, 
ook dat kunnen we voor u nakijken. 
In de maand november geeft ‘Toptiekske u financieel een extra 
duwtje in de rug. Of u nu wel of geen ziektekostenvergoeding 
krijgt; wij geven tot en met 5 december € 50,- korting op een 
complete bril. Dat is mooi toch? Helaas geldt deze korting niet 
voor onze ToppieCollectie, maar dan blijft er nog steeds een 
heleboel over om uit te kiezen!
U bent van harte welkom om onze collectie te komen bekij-
ken en passen, onder genot van een kopje koffie en een gezellig 
praatje!
Tot ziens in onze winkel!

DRUMBAND O.V.U. 1959-1972 (1)

Wagenberg heeft een heuse drumband gehad, die wijd en zijd 
in de omgeving bekend was. Bij diverse gebeurtenissen liepen 
de muzikanten door het dorp en met Koninginnedag werd een 
taptoe gehouden op het  Van den Elsenplein. 

In de jaarverslagen van O.V.U. zijn belangrijke zaken over de 
drumband vastgelegd. 
Op 5 september 1959 werd de drumband onder de vlag van 
O.V.U. opgericht. Het was een grote groep jonge en enthou-
siaste muzikanten. Voor de aanschaf van de instrumenten was 
een geldlening van ƒ 2.000,- aangegaan bij de Boerenleenbank te 
Wagenberg. De repetities werden gehouden in Plexat, dat toen 
nog ’t Jeugdhuis genoemd werd. “De Heer P.  Vermeulen heeft 
onder zijn supervisie een opleidingsklas voor jonge muzikanten, 
welke instructie iedere vrijdagavond plaats heeft.”
Over de oprichting was het volgende te lezen in een krantenar-
tikel uit die tijd:  “Wagenberg’s trots: DE DRUMBAND

Toen de prachtige drumband Excelsior uit Oosterhout onge-
veer twee jaar geleden een taptoe verzorgde in Wagenberg, ont-
stond er bij de Wagenbergse jeugd zo’n ambitie voor tromme-
len, dat een paar bestuursleden van Onze Vrije Uren een poging 
waagden om het “vrije herrie maken” in georganiseerd verband 
te brengen. Het resultaat is nu een pracht geüniformeerd korps. 
Wagenberg keek de ogen uit toen het korps voor de eerste 
maal geüniformeerd uittrok.”

EN  TOEN GEBEURDE...

ZAKELIJK  NIEUWS
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Op 30 april 1960 liet de ‘Jeugddrumband O.V.U.’ zich voor het 
eerst zien.  Voor café De Harmonie in de Brouwerijstraat werd 
opgesteld en ook een prachtige foto gemaakt. Een gunstig geko-
zen datum natuurlijk, want toen was het Koninginnedag. Onder 
grote belangstelling liep de drumband door het dorp. Er werd 
bezoek gebracht aan pater Hop, een missionaris die op thuisbe-
zoek was in de Zandkuil. 

“5 Mei wederom uitrukken van drumband en fanfare, met be-
zoek aan pater de Leeuw.  ’s Avonds mede geholpen aan taptoe 
in Terheijden. Op diverse data in mei is jeugddrumband uitge-
rukt om begunstigers te winnen. Dit is alleszins prima verlopen. 
24 juli ’60 drumband deelgenomen aan Taptoe Oosterhout. 
Prima gegaan.” 
In 1961 was het ledenaantal gegroeid naar 41. Naast optredens 
in eigen dorp ging men ook naar andere plaatsen en zelfs naar 
België. “De drumband bracht het er goed af in 1961. In Ooster-
hout de 1e prijs en in A’dam de 2e prijs. Ook het medehelpen 

aan de Oktoberfeesten te Wieze werd ’n fraai succes.” In de 
zomer was missionaris De Kroon op thuisbezoek in de Hoeven-
seweg. Daar ging O.V.U. samen met de drumband een serenade 
brengen.
In 1962 had de drumband een “vaste kern van 34 personen, 
alsmede 10 leerlingen.” Het optreden in België bleek goed te 
bevallen: “De drumband ging dit jaar 6x naar België. En op ´t 
concours haalden we in Oosterhout weer de 1e prijs.”
Toen was er al sprake van muziekles op school: “... voor alle 
leerlingen van de 5e klas. Mej. Buijs zal deze kinderen de theorie 
bijbrengen en de 1e les zal worden gegeven op 5 maart.”
In het jaarverslag over 1963 is te lezen:  “De drumband ging dit 
jaar 7x naar België en Frankrijk. Op 14 juni ging de drumband 
naar het concours te Dongen, waar zij in de afd. Uitmuntend-
heid de 1e prijs behaalde. Op 22 september gingen de fanfare 
en drumband naar de Oktoberfeesten in het Belgische Wieze.” 
Johan van der Made

EXAMEN GROOT SUCCES 
KARATEVERENIGING  TERHEIJDEN

Vanavond is het dan zover, de jeugd van 
Karatevereniging  Terheijden mag weer 
op examen. Nerveuze koppies en gespan-
nen ouders komen vrijdagavond naar De 
Cour om dit lang verwachte examen mee 
te maken.
Door corona lijkt het een eeuwigheid ge-
leden en onze jongelingen hebben zelfs 

nog nooit een examen meegemaakt.  Je eerst nog melden bij de 

TERUGBLIK
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VELDTOERTOCHT

Dank je wel Gerard van Vugt!
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tafel met, op het oog, een delegatie strenge leraren die nog be-
zig zijn met de laatste administratie.  Snel de laatste oefeningen 
doornemen en dan gaat het beginnen.
Iedereen heeft een goede voorbereiding gehad en alle examen-
onderdelen uit den treure geoefend. Maar toch blijft het span-
nend:  vanavond moet het gebeuren en geen grote fouten maken. 
Net zoals dat gaat bij je A-zwemdiploma. De voorbereiding kan 
nog zo goed zijn; als je het gat niet haalt, krijg je geen diploma. 
De groep van 19 kinderen wordt in tweeën gedeeld. Een groep 
met hoge banders die dit overduidelijk al meerdere keren heb-
ben meegemaakt. Ze gaan keurig in de rij staan en zijn klaar 
voor de volgende band! Aan de andere kant van de zaal zie je 
een groep met witte banders. Het is goed op de gezichten af te 
lezen dat dit hun eerste examen is. 
We zien duidelijk dat er 3 verschillende onderdelen zijn wel-
ke worden beoordeeld.  Ze beginnen met het laten zien van 
flitsende aanvallen, stoten, trappen en goed gecoördineerde af-
weringen. Dit onderdeel doen ze allemaal individueel en menig 
zweetdruppel wordt al weggeveegd.

Iedereen heeft een aantal “kata’s” ingestudeerd die per groepje 
ten tonele worden gebracht.  Het is een spiegelgevecht dat je 
met 4 denkbeeldige tegenstanders uitvoert en bestaat uit tien-
tallen aanvallen en verdedigingen. Duidelijk merkbaar dat dit on-
derdeel het onderwatergat is van het examen.  Als je hier de tel 
kwijtraakt en vergeet waar je was, blijft dit niet onopgemerkt. 
Foutloos! Duidelijk opgelucht wachten de kinderen het volgen-
de onderdeel af.
Daarna is het tijd voor vuurwerk, het “kumite”. Bij dit onderdeel 
wordt er in tweetallen gewerkt. Duidelijk op elkaar ingespeeld 
worden de stoten en trappen afgeweerd en volgt er altijd een 
harde tegenaanval die wordt vergezeld van een luide schreeuw, 
waardoor het geheel er zeer serieus uitziet. Om bang van te 
worden zelfs.
Aan het einde van het examen, als alle kinderen in een keurige 
rij staan, wordt de knoop meteen doorgehakt: allemaal geslaagd! 
Wij feliciteren de volgende kanjers: 
Bart Brocks (groene band met slip), Micah van Tintelen (groene 
band), Kai Spek (groene band), Lonne van Schaijk (oranje band), 
Michel Vlachos (oranje band), Kaelyn van Tintelen (oranje band), 
Mees Schuld (gele band met slip), Yasmin de Wit (gele band), 
Arthur van Lierop (gele band), Gijs Holleboom (wit met slip), 
Lucas de Koning (wit met slip), Quin Lakeman (wit met slip), Cas 
van Rossum (wit met slip),  Ted van Velzen (wit met slip), Vivien 
de Wit (wit met slip).
Kom ook een keer kijken of meedoen: maandag en vrijdag van 
19.00 uur - 20.00 uur in De Cour Terheijden. 
Meer info op www.karate.nl. 
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‘TRAAIS’ GOLFKAMPIOEN  2021 

De 7e editie van het ‘Traais’ golfkampioen-
schap werd dit jaar onder goede omstan-
digheden gespeeld. Er waren iets minder 
deelnemers dan de vorige editie, mede 

doordat het evenement in de herfstvakantie plaatsvond.  Vorig 
jaar werd de wedstrijd helaas gecanceld vanwege de Covid-19 
problemen, maar deze keer was het weer gezellig als vanouds. 
Sterker nog, de groep “Traaienaren” werd in de late uurtjes toch 
echt verzocht het mooie Paviljoen van Bergvliet te verlaten. 
Kortom een sfeervol samenzijn.
Winnaar werd dit jaar Joop Sibon (linkerfoto), op de voet ge-
volgd door Harald Metselaar.  De 3e plaats was voor  Yvonne van 
de Schaar. De ‘longest drive’ werd geslagen door Edwin  Wirken 
en de ‘neary’ was voor Olof van de Heijden (rechterfoto). 
De organisator mocht weer mooie prijzen uitreiken met dank 
aan Landgoed Bergvliet en Harry Bakker van de gemeente 
Drimmelen.

De actieve wethouder van de gemeente was een actief deelne-
mer aan de clinic, waar Raad van 11-lid  Ad van Bekhoven de 
show stal. De man van Polybow was met zijn collega’s sportief 
goed bezig en werd razend enthousiast op de groene stroken 
van Bergvliet.
Wij zien u graag terug bij de volgende editie in 2022!
Marco van Dijnsen,  Landgoed Bergvliet

HALLOWEEN   TERHEIJDEN

In augustus zijn we rustig de organisatie van Halloween opge-
start.  Ook worden dan al de nodige spulletjes besteld, want 
vanuit China kan het soms even duren voordat het hier is. Naar-
mate Halloween dichterbij komt, wordt het drukker met het 
maken van flyers, banners, digitale formulieren etc. Ook wordt 
de startlocatie bepaald en vastgelegd.  5 weken voor Halloween 
wordt de inschrijving geopend. Massaal wordt er dan ingeschre-
ven tot aan de laatste dag toe, zowel door route-deelnemers als 
aanbel-adressen. Dit jaar hadden we meer dan 300 route-deel-
nemers en 30 aanbel-adressen. 
Zaterdag 30 oktober, Halloween Fright Night is in opbouw. 
Overal in het dorp wordt hard gewerkt om een hele toffe avond 
te verzorgen. Helaas zat het weer dit jaar niet mee,  het heeft 
bijna de hele ochtend en middag geregend. Het zou nog span-
nend worden of de avond droog zou verlopen. Om 18.15 uur 
komen de eerste enthousiastelingen de startlocatie, Sint Anto-

nius Abtkerk, binnen gedruppeld. Rond 18.45 uur is de grote 
zaal van de kerk helemaal gevuld met monsters, zombies, heksen 
en ander gespuis, wachtend op de supergave opening verzorgd 
door dansschool Fuse. Na de opening halen de route-deelne-
mers hun deelname-bandje en Halloween-plattegrond buiten op 
en verdwijnen ze in de donkere straten van Terheijden. 
De hele avond lopen de deelnemers van aanbelhuis naar aan-
belhuis, die verdeeld zijn in “beetje eng” en “heel eng”. De aan-
belhuizen hebben dit jaar flink uitgepakt. Er waren nu meer dan 
ooit adressen die samenwerkten aan een mooie beleving. Zo 
maakte men gebruik van Halloween-decoraties, partytenten, 
bellenblaasmachines, beamers, poppen, rookmachines en zelfs 
heuse vuurspuwers werden ingezet.
Toen eenmaal iedereen uit de kerk was,  werd deze omgebouwd 
tot aanbellocatie. Er werd een hele gave act neergezet van een 
bruiloft die, hoe zal ik het zeggen,  niet zo goed gegaan was... met 
een heleboel figuranten werd deze act majestueus neergezet. 

In de straten van Terheijden liep je tegen de geweldig verklede 
deelnemers aan en kon je ook een heuse horror-tractor tegen-
komen. 
Om 22.30 uur keerden de deelnemers huiswaarts en kwam de 
rust terug in ons mooie dorp.
(Foto’s: Gerard van Vugt. Kijk ook op bladzijde 13)

EINDSPRINT  WORDT INGEZET

Ja, we naderen het einde van het politieke jaar met nog 3 raads-
vergaderingen en dan is het weer Kerstmis. Ondertussen hopen 
we natuurlijk dat het Nederlands elftal zich plaatst voor het WK 
en dat we bij de  Winterspelen weer goed kunnen meedoen. 
Ook de Lijst Harry Bakker is volop bezig!
De fractie actief en overal aanwezig
Zo knotte Harry Bakker weer de wilgen op de Huisplaat aan 
de Koekoekweg tijdens de natuurwerkdag, ging Riebert Verheu-
gen zich buigen over de situatie bij De Cour in Terheijden en 
deed Loes Cornel mee aan het rankingtoernooi darts in Lage 
Zwaluwe. Ook Ton de Bok is gespot in Terheijden en Wilma 

POLITIEK
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van Beurden was weer op pad in Drimmelen. Naast zwerf-
vuil rapen spreekt zij ook met de ondernemers daar over de 
toekomst van m.n. de Biesbosch en het toekomstige voetveer. 
Jan-Willem Stoop ging met een mooie perenboom naar Pol-
derevents in Wagenberg die een voedselbos gaan ontwikke-
len. Ton Verhoeve leidt de opinievergadering en houdt als be-
stuurslid van de LHB ook de administratie bij, terwijl burger-
lid Corrie Pals ook bij de informatiebijeenkomst van MidZuid 
was voor onze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
Hans van de Bersselaar is samen met de jeugd actief voor een 
urbansportbaan ergens in Made of Drimmelen en tot slot deed 
Harry nog mee met de 25e veldtoertocht in Terheijden. En dat 
was pittig….
De Maxbolide van Lijst Harry Bakker

We zijn allemaal actief dus en dat doen we voor u en onze 
mooie gemeente Drimmelen. Politiek is niet makkelijk en daar-
om proberen we naast het vergaderen ook plezier te maken en 
aanwezig te zijn daar waar het gebeurt: bij u. In de dorpen, de 
winkels en op de evenementen. 
Laatste aanwinst is de Maxbolide om hopelijk het succes van 
Nederlands beste coureur in de Formule 1 mee te vieren en 
daar ook van te genieten. Dus als u de Maxbolide ziet en er-
mee op de foto wilt of een stukje wilt meerijden, laat het ons 
weten via secretaris@lijstharrybakker.nl want Ton de Bok is de 
coureur (en Riebert Verheugen kan ook). Een leuke verrassing! 
Voor het actuele politieke nieuws zie www.lijstharrybakker.nl 
of Facebook.

GOEDE (FINANCIËLE) VOORUITZICHTEN 
VOOR  DRIMMELEN

Ja, het ziet er goed uit als we de begroting voor 2022 doornemen. 
Ondanks de blijvende onzekerheid vanuit Den Haag, waar ze 

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

info@harmonieterheijden.nl

Raadslid Ton de Bok met Maxbolide in Terheijden
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meer praten dan doen,  hebben we hier een positieve begroting!  
Lager tarief
We kunnen veel zaken financieren en hebben ook ruimte voor 
investeringen. Door gewijzigde regelgeving kunnen we ook een 
(fors) lager tarief 2022 presenteren: ruim € 100,- lager en de 
jaren erna ook minder dan het landelijk gemiddelde (daling € 25,-).
Veel gerealiseerd voor en met onze inwoners
Veel wensen zijn de afgelopen jaren al gerealiseerd met de aan-
leg van Ons Bos, de Goeiestoepkesroute en bijv. de rotonde in 
Made. Ook hadden we weer die mooie bloemenmanden en ge-
lukkig kon de Lijst Harry Bakker er voor zorgen dat het mantel-
zorgcompliment ook dit jaar weer € 150,- blijft. Tel daarbij op de 
vaart in de woningbouw met vele projecten in alle dorpen (zie 
www.drimmelen.nl en zoek (rechtsboven) op Nieuwbouw) en 
de Lijst Harry Bakker kijkt vol vertrouwen vooruit. Wij luisteren 
namelijk goed naar wat de mensen willen en kijken wat er kan. 
In ieder dorp hebben wij onze contacten en ingangen, zodat we 
vanuit onze lokale blik en met onze ervaring enthousiast blijven 
voor nieuwe kansen!

Groen en grote projecten
In de begroting 2022 wordt zo meer geld besteed aan het open-
baar groen, komt er een impuls voor behoud van waardevolle 
bomen en leggen we meer groene parkeerplekken aan. Ook 
denken we aan de wateropgaaf met de aankleding van de pleinen 
in Lage Zwaluwe en Terheijden (net als het Molenplein in Made) 
met bijvoorbeeld fonteinen. Ondertussen denken we mee met 
de ontwikkeling van de basisschool De Stuifhoek tot een nieuw 
Integraal Kindcentrum met aanvullend woningen, veilige routes 
rondom de school en speelgroen. Het mooie project Sociaal Cul-
tureel Dorpshart is in de onderhandelingsfase en we hopen dat 
daar een oplossing komt voor de forse investeringen (mede door 
de stijgende bouwkosten) én op termijn een goede exploitatie. 
Meedenken? Pak uw kans!
Wilt u reageren of meedenken met onze fractie, uw steentje 
bijdragen of zelf meedoen in het boeiende proces van gemeen-
telijke besluitvorming? Reageer dan op fractiesecretaris@lijst
harrybakker.nl of benader onze mensen in de dorpen. 
Wij zijn er voor U!

DE PUZZEL IS BIJNA COMPLEET

Even een korte krabbel van  SAMEN.  We zijn namelijk ontzettend 
druk met veel leuke dingen. Leuke dingen voor jullie als inwoners 
maar ook leuke dingen voor onszelf om ons nog beter, sterker 
en deskundiger te maken. Zó zijn we klaar voor de nieuwe 
raadsperiode. Wat doen wij zoal dan: cursus mediatraining,  
cursus voor nieuwe raadsleden,  cursus debatteren, cursus 
snellezen, maar daarnaast bezoeken wij zoveel mogelijk 
activiteiten om jullie als inwoners zoveel mogelijk te spreken 
en zo te horen wat jullie belangrijk vinden. Want uiteindelijk is 

de grootste rol van een raadslid om volksvertegenwoordiger te 
zijn.  Jullie stemmen en kiezen de raadsleden, ons dus.  

SAMEN hoort graag wat jullie willen. Daarom hebben we nog 
een heel tof idee in de maak.  SAMEN koopt advertentieruimte 
bij “KijkopDrimmelen” dus daar is vanaf nu een filmpje te zien 
van “the making off”.
Het verkiezingsprogramma krijgt steeds meer vorm. We zijn 
bezig om alle input van onze tientallen leden én input, die we 
van jullie kregen tijdens de “enige-echte-SAMEN-Input-ophaal-
toer”, te verwerken in het SAMENverkiezingsprogramma, want 
tenslotte doen en maken wij het sámen.
Ook zijn de eerste gesprekken geweest voor de kieslijst met 
onze onafhankelijke commissie en wat hebben wij een aantal 
toffe kandidaten zeg bij de eerste 10; van jong (18) tot iets 
minder jong (<70), uit verschillende kernen, met verschillende 
achtergronden,  dus voor ieder genoeg te kiezen bij SAMEN;  we 
rekenen dan ook op jullie stem.
Lid worden kan uiteraard altijd, het bedrag van lidmaatschap 
bepaal jij zelf, iedereen kan en mag met ons meedoen. Maar 
wil je geen lid zijn/worden en heb je wel toffe ideeën, dan 
zijn die uiteraard ook erg welkom. Mail je ze even naar 
samendrimmelen@gmail.com? 

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

Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 20 november 19.00 uur: Eucharistieviering. Chris-
tus Koning/ Caecilia. Extra collecte Koren.  Voorganger: Pastoor 
R. van Bronswijk en pastoraal medewerker G. van der Korput. 
Orgel: dhr. J. van Opdorp. Zang: dhr. H.  Vergouwen.
Zaterdag 27 november 19.00 uur: Eucharistieviering. 1e 
weekend van de Advent. Extra collecte t.b.v. jongeren/goed-doe-
len-vormelingen. Voorganger: Pastoor R. van Bronswijk. Koor: 
Anthony Singers.
Opnieuw mondkapjes en 1,5m maatregel in onze kerken
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal corona-
maatregelen opnieuw toe te passen in de kerk. Gelovigen wordt 
gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten 
1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen 
wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de 
kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. 
Er wordt rekening mee gehouden dat de komende tijd verdere 
aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken. Daar-

KERKEN

Harry Bakker vrolijk gestemd met begroting 2022
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naast blijven de basisregels gelden: handen wassen/ontsmet-
ten, hoesten en niesen in de elleboog, thuisblijven en 
testen bij klachten die wijzen op corona.
Zingen (koor- en volkszang) blijft voorlopig nog toegestaan
maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repe-
teren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan wor-
den. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed 
geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de 
andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter af-
stand moeten houden. 
De communie wordt uitgereikt met een pincet of met 
de vooraf ontsmette hand van de voorganger.  Degene die de 
communie uitreikt staat achter een hoestscherm of draagt een 
gelaatsscherm. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan, 
gelovigen die de communie niet op de hand willen ontvangen 
dienen zelf te zorgen voor een klein wit doekje.
Bij de vredeswens schudden we nog geen handen, maar we 
wensen elkaar wel de vrede toe uiteraard zonder fysiek contact.
Bij de collecte wordt nog geen mandje doorgegeven, maar er 
staat  bijvoorbeeld een mandje bij de uitgang van de kerk, of 
collectezak aan een stok, waarin u uw bijdrage aan de collecte 
kunt deponeren.
Respectvolle omgang
De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich 
te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevac-
cineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar 
om te blijven gaan.  Zij beseffen dat zij opnieuw een beroep 
doen op de bereidwilligheid van alle betrokkenen in de paro-
chies, waaronder vele vrijwilligers die helpen bij het implemen-
teren van de voorzorgsmaatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze 
inzet en hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de 
beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid 
van alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in 
onze samenleving.
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, huwe-
lijk, 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. weten 
aan het Parochiekantoor,  Markstraat 2, 4844 CR  Terheijden, 
telefoonnummer 076 5931216 of via terheijden@naardekerk.nl.
U bent van harte welkom.

OMGEVINGSVISIE  BESCHRIJFT 
GROENBLAUWE  AMBITIE  DRIMMELEN
De gemeenteraad behandelt op donder-
dag 18 november de eerste Omgevings-
visie van de gemeente Drimmelen. “De 
Omgevingsvisie gaat uit van het principe 
dat we er als gemeente zijn om goede 
initiatieven mogelijk te maken. Ontwikke-
lingen die passen binnen de waarden en 
ambities van onze gemeente zullen wij 

GEMEENTE
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warm ontvangen,” zegt wethouder Jan-Willem Stoop. “De visie 
beschrijft onze ambities onder andere op het het gebied van 
wonen, energie, klimaat en ondernemen.” De Omgevingsvisie is 
onder andere te vinden via www.drimmelen.nl.
Uitnodiging
“Als gemeente willen we graag vanuit onze gezamenlijke belan-
gen keuzes maken. Ontwikkelingen op het gebied van energie, 
gezondheid, klimaat, circulaire landbouw, economie, wonen en 
natuur hebben immers impact op onze omgeving,” stelt wet-
houder Stoop. “In de Omgevingsvisie is daarom per gebied aan-
gegeven welke thema’s er spelen, bijvoorbeeld voor de dorpen 
of voor het buitengebied.” Met welke waarden rekening moet 
worden gehouden en welke ambities er van toepassing zijn; of-
wel wat de gemeente wil bereiken in een bepaald gebied. “Als 
gemeente die ligt tussen grote steden, staan wij dichtbij bij onze 
inwoners en ondernemers en zij zijn dicht bij ons. We zijn rijk, 
met al ons groen, al ons blauw, al het landelijke tussen de steden. 
Die rijkdom willen we houden. Onze zes dorpen en de drie 
buurtschappen; ze hebben elk een eigen identiteit. Met onze vi-
sie willen we samen bouwen aan hoe onze ruimte eruit moet 
zien in de toekomst zodat we die rijkdom en identiteit kunnen 
behouden voor de generaties die na ons komen, de visie biedt 
ook een goede basis om de woningen die nodig zijn te kunnen 
gaan realiseren,” aldus wethouder Stoop.

Balans 
In de visie staan onder andere de ambities op het gebied van 
wonen en woningbouw aangegeven. Hierbij zijn kansrijke loca-
ties voor woningbouw benoemd.  Verder zet de visie in op het 
(behoud van) het groen/blauwe karakter van de gemeente en 
op de balans tussen beschermen van natuurwaarden in de Bies-
bosch en recreatieve mogelijkheden. Ook is de Regionale Ener-
gie Strategie als uitgangspunt voor energietransitie opgenomen. 
Maatschappelijke opgaven bekijken we integraal en pakken we in 
onderlinge samenhang op.  Als iemand een ruimtelijk plan heeft, 
vormt de Omgevingsvisie een uitnodiging om dit project binnen 
de aangegeven kaders vorm te geven. Past een initiatief binnen 
de kaders en levert het een positieve bijdrage aan het behouden 
of versterken van de waarden en aan de ambities voor het ge-
bied, dan kan de initiatiefnemer rekenen op een positieve grond-
houding van de gemeente.
Inbreng inwoners en organisaties 
De Omgevingsvisie sluit aan op de Toekomstvisie ‘Voor & Door 
Drimmelen’, die de gemeenteraad in maart 2020 vaststelde. De 
Toekomstvisie is opgesteld met de inbreng van ondernemers, 
maatschappelijke partners, raadsleden en ketenpartners. De be-
langrijkste ambities in de Omgevingsvisie zijn samen bouwen 
aan de gezonde toekomst, onze blauwgroene motor, levendige 
dorpen en de toekomstbestendige gemeente. 
Vaststelling Omgevingsvisie 
Begin 2021 heeft de ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage gele-
gen. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners heb-
vervolg op bladzijde 22
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ben hierop hun zienswijzen kunnen indienen. In de afgelopen 
maanden zijn deze zienswijzen beoordeeld waarbij gekeken 
is of en in hoeverre zienswijzen leiden tot aanpassing van de 
Omgevingsvisie. Medio september is de reactienota zienswijzen 
in opinieronde met de gemeenteraad besproken. De gewenste 
aanpassingen die hieruit voortkwamen zijn inmiddels verwerkt. 
De Omgevingsvisie wordt nu ter vaststelling aan de gemeente-
raad aangeboden. 
Omgevingsvisie en Omgevingswet 
Het Rijk verplicht gemeenten om één integrale Omgevingsvisie 
op te stellen voor de hele gemeente. Dit vloeit voort uit de 
nieuwe Omgevingswet die naar verwachting op 1 juli 2022 in 
werking treedt. De komende jaren werkt de gemeente ook aan 
andere instrumenten uit de Omgevingswet, zoals het opstellen 
van het omgevingsplan. Dat omgevingsplan zal uiteindelijk de 
bekende bestemmingsplannen vervangen. De gemeente heeft 
hiervoor tot 2030 de tijd. 
Directe link: https://omgevingsvisie.drimmelen.nl.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Stoepen centrum  Terheijden na aanleg glasvezel
Zoals u waarschijnlijk wel weet is Delta Fiber bezig met de aan-
leg van het glasvezelnetwerk in Terheijden. Ook in het centrum 
is de aannemer bezig of bezig geweest met het leggen van een 
kabel. We vinden het heel vervelend dat de stoepen daar net 
klaar waren na de herinrichting en nu weer open zijn gemaakt. 
Helaas was het vooraf niet mogelijk om de werken op elkaar af 
te stemmen. We hebben daarom het volgende met Delta Fiber 
afgesproken:
- De aannemer legt de kabel en de huisaansluitingen in de stoep 
en bestraat daarna de sleuf tijdelijk dicht.
- Begin 2022 (na de feestdagen) bestraat Delta Fiber de stoep 
over de hele breedte opnieuw.

Heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact op met dhr. R. 
Gort via rgort@drimmelen.nl.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Molenstraat 51 (4844 AM) (2021-000171): Het kap-
pen van één boom. Ingekomen d.d. 28-10-2021.
Terheijden, Buntlaar 17 (4844 TL) (2021-000202): Noodkap van 
een Cupressocyparis. Ingekomen d.d. 03-11-2021.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wagenberg, Brandestraat 12 (4845 PH) (W-2021-0527): Het 
kappen van 2 bomen. De bomen worden gekapt omdat ze ern-
stige afwijkingen aan de stam vertonen. Met een herplantver-
plichting van ten minste 5 bomen. Besluitdatum: 25-10-2021.
Wagenberg, Dorpsstraat 35 (4845 CC) (W-2021-0564): Het 
plaatsen van 3 dakramen. Besluitdatum: 21-10-2021.
Bekendmaking reserveren parkeerplaats alleen voor arts
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat zij besloten hebben tot het instellen van een parkeerplaats 
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alleen bestemd voor arts op de Dorpsstraat te Wagenberg 
door het plaatsen van bord E8-14 (Parkeergelegenheid alleen 
bestemd voor arts) van bijlage 1 van het RVV 1990 en onder-
bord met de tekst “ma t/m vr 9.45-13.00 uur”. Op dit besluit is 
de bezwaarschriftenprocedure van toepassing.  
DORPSGERICHT  WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om het bevorderen van leefbaarheid, 
veiligheid en sociale betrokkenheid. Hiervoor werkt de coör-
dinator dorpsgericht werken samen met bewoners, woning-
corporaties, politie en straathoekwerker. Wilt u ook bijdragen? 
Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 140162 of llam-
brechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen via twitter: @
LilianDrimmelen.  

OPENING  ‘DRIMMELEN AAN DE 
BIESBOSCH’ BIJ THEEK 5 

‘Drimmelen aan de Bies-
bosch’, een mooie plek in de 
bibliotheek om onze trots op 
en liefde voor de blauwgroe-
ne gemeente Drimmelen met                       
elkaar te delen.

Op vrijdagavond 19 november om 19.15 uur opent Theek 5 
Made ‘Drimmelen aan de Biesbosch’. Dit is een nieuwe plek in 
de bibliotheek met prachtige materialen en boeken over onze 
blauwgroene gemeente Drimmelen aan de Biesbosch. Deze col-
lectie is met zorg samengesteld voor kinderen en volwassenen 
uit de gemeente Drimmelen en voor andere geïnteresseerden. 
600 jaar geleden vond de Sint Elisabethsvloed plaats. Een ramp-
zalige vloed die een aantal dorpen compleet wegvaagde, maar 
waardoor ook Natuurpark de Biesbosch ontstond. Deze vloed 
heeft destijds het leven en werken van de bewoners van de 
gemeente Drimmelen enorm veranderd. Uiteindelijk heeft deze 
vloed een blijvende werking gehad op de uitzonderlijke mooie 
omgeving van de gemeente Drimmelen. 
Om de Sint Elisabethsvloed te herdenken, opent Theek 5 Made 
precies 600 jaar later de collectie ‘Drimmelen aan de Biesbosch’. 
In deze collectie is ruim aandacht voor de vloed, Natuurpark 
de Biesbosch, maar natuurlijk ook voor bijvoorbeeld de Linie-
crossers, de geschiedenis van al onze mooie dorpen in woord 
en beeld en andere prachtige verhalen die zijn geschreven over 
de Biesbosch. 

Oproep om boeken
Wij willen deze bijzondere collectie zo compleet mogelijk ma-
ken. Daarom doen wij een oproep aan alle inwoners van de 
gemeente Drimmelen: Heb jij nog een mooi boek over bijvoor-
beeld de dorpen in de gemeente Drimmelen of de Biesbosch 

dat je wilt doneren? Neem dan via mail contact op (w.vandijk@
theek5.nl) of kom even langs in de bieb. Ons collectieteam kijkt 
vervolgens of jouw donatie past bij de collectie ‘Drimmelen aan 
de Biesbosch’ en geschikt is voor uitlening.  Wie weet staat jouw 
boek straks te pronken in de bieb!
Bezoek GRATIS de opening van ‘Drimmelen aan de Biesbosch’ 
op vrijdagavond 19 november om 19.15 uur bij  Theek 5 Made. 
Aansluitend op de opening van ‘Drimmelen aan de Biesbosch’ is 
om 20.00 uur het cultureel programma ‘Na de Vloed’ in de May-
boom te bezoeken. Dit programma wordt georganiseerd door 
Stichting De AmerkantOp. 
Meer informatie over beide programma’s, aanvangstijden en de 
toegangsprijs van ‘Na de Vloed’ vind je op www.theek5.nl/acti-
viteiten.
Je bent overigens altijd welkom in de bibliotheek, of je nou lid 
bent of niet. Dus kom gezellig een keer binnen lopen. 
Tot ziens bij  Theek 5!

IETS  VERDER  VAN DE  TOREN
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Rondom de Toren wordt bezorgd op 
woensdag of donderdag.

Geen RdT in uw brievenbus? 
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

of weekbladen@spotta.nl
of bel 076 5932137.

Graag postcode en huisnummer vermelden.

Wilt u RdT helpen door een donatie? Dat kan via 
NL50 RABO 0150 6933 11 t.n.v. Stichting Rondom de 

Toren onder vermelding van ‘Donateursactie 2021’. 
Dank u wel!




