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BIJZONDER

TERUGBLIK

JUFFROUW ANNIE PLEIN

Het schoolplein van de Mari-
aschool te Langeweg is vrijdag 
19 december 2014 gedoopt 
tot juffrouw Annie plein. De 
aanleiding was het plotseling 
overlijden van juf Annie Hees-
sels-van den Boer in september 
jl., nadat zij nog maar sinds de 
zomervakantie met pensioen 
was. Juf Annie heeft van 1975 
tot 2014 les gegeven in de on-
derbouw van de Mariaschool, 
m.n. bij de kleuters. Ook veel 
ouders van de nu schoolgaan-
de kinderen hebben ooit bij juf 

Annie in de klas gezeten. Om haar een blijvend plekje in onze 
herinnering te geven, heet het schoolplein dus voortaan juffrouw 
Annie plein. De onthulling van het naambord werd verricht door 
haar man en dochter. Het bord prijkt nu aan de gevel van het 
schoolgebouw. Door deze handeling wordt dit kalenderjaar op 
een waardevolle manier afgesloten. 

FEEST EN GEZELLIGHEID OP TWEEDE 
KERSTDAG 

 

Het jaarlijkse kerstkoffieconcert van Harmonie 
Terheijden op tweede kerstdag is al jaren een 
groot feest en op 26 december jl. werd nog eens 
duidelijk waarom. Café de Harmonie was gevuld 
met muziek, familie, vrienden en gezelligheid.  Joep 
en Katja zorgden voor de koffie en een koekje 

en verschillende onderdelen van Harmonie Terheijden zorgden 
voor de muziek. Een combinatie die al jaren een groot succes 
blijkt. Onder de enthousiaste leiding van Ruud Taks trad het Op-
staporkest als eerste op. Ondanks dat het hier om beginnende 
muzikanten gaat, was hier niets van te merken. De jongste leden 
van de Harmonie verrasten het publiek met een divers program-
ma in hun reis rond de wereld:  via Duitsland naar China en weer 
terug naar Nederland. Niet alleen divers in landen, maar ook in 
muziekstijlen. Blues, wals of samba, het Opstaporkest weet er 
wel raad mee. Een mooie prestatie van dit jonge, zeer getalen-
teerde orkest. Na het Opstaporkest was het Opleidingsorkest 
aan de beurt.  Ad van Groesen weet dit gezelschap op de juiste 
manier te enthousiasmeren en dit kwam naar voren in het boei-
ende programma.  Tijdens het concert van het Opleidingsorkest 
was te merken hoeveel plezier de leden hebben, alle nummers 
waren erg vrolijk en opzwepend en het publiek reageerde daar-
op met een glimlach of meezingen.  Vooral tijdens hun uitvoering 
van de winterse filmmuziek van Frozen zongen verschillende, 
vooral jonge, kinderen en hun ouders mee.  Tijdens het optre-

den van het Opleidingsorkest werden Joep en Katja bedankt 
voor de geweldige samenwerking de afgelopen jaren, voor het 
beschikbaar stellen van de repetitieruimte,  zorgen voor de koffie 
tijdens het concert, lootjes verkopen van de kermisloterij en alle 
andere dingen die wij mede dankzij hen hebben mogen genieten 
de afgelopen jaren.  Joep en Katja bedankt!  Als muzikale afslui-
ting van de middag trad het Groot Orkest van Harmonie Terhe-
ijden onder leiding van Leo Simons op. Een zeer boeiend, gevari-
eerd kerstprogramma kwam aan bod.  Verschillende genres wer-
den gedemonstreerd. Na het openingsnummer Adeste Fidelis 
(Komt allen tezamen) was het tijd voor een bijzondere moment.  
Twee jubilarissen werden namelijk deze middag in het zonne-
tje gezet.  Anita Verwijmeren en Annelies Nissen, twee bekende 

namen binnen de Harmo-
nie, waren 25 jaar lid en dit 
mocht natuurlijk niet on-
gemerkt voorbij gaan. Na-
mens de Brabantse Bond 
van Muziekverenigingen 
mocht onze voorzitter Piet  
Weterings deze dames ie-
der een speldje opspelden 
als dank voor hun 25 jarige 

lidmaatschap.  Deze dames zijn niet alleen 25 jaar lid van onze 
vereniging maar ook beide secretaris (geweest) van onze vereni-
ging. Zo was  Anita het eerste vrouwelijk bestuurslid van onze 
harmonie en heeft zij 4 jaar lang het secretarisschap vervuld.  
Annelies is onze huidige secretaris en doet dit al sinds 2007. 
Daarnaast hebben zij beide zich ingezet, en doen dit nog steeds, 
voor verschillende commissies binnen onze vereniging.  Kortom, 
genoeg redenen om deze twee bijzondere dames in het zonne-
tje te zetten op deze bijzondere feestmiddag. 
Hierna continueerde het Groot Orkest het programma met 
verschillende kerststukken, waaronder Christmas Travalogue 
(een reisje over de wereld met uit 6 landen verschillende kerst-
liedjes), Christmas on Broadway en vele andere mooie stukken. 
Na afloop kondigde dirigent Leo Simons aan dat in het week-
end van 20, 21 en 22 november weer een groots concert ver-
zorgd gaat worden door onze Harmonie, dus noteer deze data 
alvast in uw agenda! De middag werd na de optredens van het 
Opstaporkest, Opleidingsorkest en het Groot Orkest van onze 
Harmonie voortgezet onder het genot van een kopje koffie 
en een drankje en zo werd het weer een ouderwets gezelli-
ge en feestelijke tweede kerstdag met Harmonie Terheijden in 
Café de Harmonie. Graag tot ziens op een van onze volgen-
de concerten, bijvoorbeeld het carnavalsconcert op 8 februari.  
Harmonie Terheijden

DE 3e EDITIE VAN DE WINTERSPELEN 
WAS WEER TOP! 

Op 20 december kwamen de kinderen aan 
op het terrein bij de inschrijfbalie, waar 
ze afscheid van papa en mama namen en 
lekker konden spelen. Nieuw tijdens de 
3e editie was de binnenlocatie, waar de 
kinderen lekker uit de harde wind hutten 
konden bouwen, pannenkoeken bakken, 
zakslaan, schminken, boogschieten en spij-
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kerbroekhangen.  Tijdens het vrij spelen konden ze als individu 
strijden voor de eerste medailles, namelijk de sterkste man of 
vrouw bij het spijkerbroekhangen en de Robin Hood bij het 
boogschieten. Enkele kinderen, die hier al meerdere keren zijn 
geweest, wisten bij beide onderdelen in de prijzen te vallen. Ge-
feliciteerd! 
Na 2 uur vrij spelen was het tijd om de teams en hun teamcap-
tains bekend te maken. Een strijdkreet werd verzonnen en de 
bandana’s gingen om. Eerst met zijn allen in de gezellige en mooi 
versierde stal lekker lunchen en opwarmen, vervolgens begon-
nen de wedstrijden. 

Er werd geduelleerd op snelheid, behendigheid, doorzettings-
vermogen, inzicht en samenspel. In het eerste blok met voetbal, 
rugby en trefbal konden de kinderen lekker warm worden en 
de eerste punten verdienen. Het tweede blok bestond uit de 
hindernisbaan en het smokkelspel.  Tijdens het laatste blok werd 
het nieuwste spel gelanceerd, namelijk: pijl en boog trefbal. Rico 
Hendriks, eigenaar van Polderevents vertelt:  “Dit is een nieuwe 
rage, waarbij je dezelfde speelervaring als laserschieten en paint-
bal kan ervaren zonder dat je er blauwe plekken aan overhoudt. 
Op elke pijl zit namelijk een kussentje en iedereen draagt be-
scherming. Onwijs spannend, maar gaaf en leuk om te zien! En 
heel tof om aan mee te doen,  wat sommige fanatieke ouders 
niet konden laten.”
Bij het kampvuur kreeg iedereen nog warme chocomelk en 
marshmallows. Daarnaast studeerde elk team een eigen haka in, 
die ze voor alle papa’s en mama’s opvoerden. Daarmee was dit 
super evenement weer afgelopen en kunnen jullie genieten van 
de mooie foto’s die online staan. 
Alle deelnemers en vrijwilligers: bedankt!  Jullie zijn kanjers, 
door weer en zeker ook door wind!

FANTASTISCHE OPTREDENS  
MOOISTE NACHT  VAN  WAGENBERG 
Zij doen de nieuwe naam alle eer aan!

Een feest der herkenning moest het worden, de lustrumeditie 
van de Mooiste Nacht van  Wagenberg, een bekroning op 5 maal 
een Nacht van de Muziek in het mooiste huis van Wagenberg. 
Met een recordaantal van rond de 450 bezoekers, artiesten in 

topvorm en optredens welke stuk 
voor stuk hoogtepunten waren, 
kreeg de 2014 editie de gedroomde 
invulling.  Alle deelnemers, de organ-
isatie maar zeker ook de bezoekers 
zien terug op een avond die we ons 
nog lang zullen heugen. Een avond 
die alles in zich had: sereniteit, sfeer, 
emotie, klasse, vrolijkheid maar ook 

Leo Hermans Dorpsstraat 39 tel 076 5933326 

  
Als speciale reclame 

Varkensfiletlapjes  500 gram € 3,95 
 

100 gram gebraden gehakt + 
100 gram gekookte beenham           

samen € 2,45 
 

Koop vlees bij uw slager, u weet wel waarom. 
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ontroering, zindering, ontlading. Kortom, een avond boordevol 
onvergetelijke momenten, herinneringen voor altijd.

Dat de avond bomvol onvergetelijke momenten zat komt hele-
maal toe aan de artiesten die zonder uitzondering geweldige 
optredens hebben neergezet. De sfeer en ambiance van het ge-
bouw hebben ongetwijfeld voor een positieve bijdrage gezorgd 
maar vooral het enorme bezoekersaantal vormde een bron van 
inspiratie om het beste wat zij in zich hadden naar boven te ha-
len. Harmonie OVU liet zich na het recente bevrijdingsconcert 
wederom van haar beste kant zien waarbij het technisch kunnen 
vooral indruk maakte in de Triomphmars uit  Verdi’s  Aïda en de 
Bohemian Rhapsody alsmede in de samenwerking met de Clan 
Lamont Pipe Band. Een indrukwekkende verschijning, dat blijft 
het: zo’n doedelzakband. Misschien iets minder een verrass-

ingseffect omdat zij al eerder van de partij waren maar toch weer 
kippenvel en ontroering, geweldig, spectaculair. De parels op de 
kroon van het jubileum waren de vijf zangeressen Charlotte van 
Delft, Manon Genet, Mardi van Groesen (met haar band Rock-
afied), Nathalie Rasenberg (met haar band Impact) en Nilse van 
der Sanden. Indrukwekkend solo,  maar ook samen. Het voert 
te ver om alle nummers  de revue te laten passeren maar wat 
ongetwijfeld bijblijft waren het Ave Maria (Charlotte), Hallelujah 
(Nilse) en If I aint got you (Manon).  Gezamenlijk maakten ze 
vooral indruk met een uitvoering van het nummer Royals van 
Lorde en Avond van Boudewijn de Groot.  Wat te denken van 
de band Rockafied, zo gaat iedereen van Rock houden. Stevige 
lekkere sound, rustige mannen en prima zangeres. Samen met 
popkoor Switch “even” Stairway to Heaven van Led Zeppelin 
neer zetten, en hoe. Dat is bijna een project op zich. Gewaagd en 
gedurfd van Mardi van Groesen, klasse.  Over Switch was ieder-
een het snel eens. Voller, mooier, een koor in topvorm, graag nog 
eens zo’n “Happy day” door jullie medewerking wat ons betreft. 
Bedankt Dames en Heren!  De band Impact blijft gewoon heer-
lijk, no nonsens en lekker om naar te luisteren. Entertainers zijn 
het, die de juiste sfeer weten te creëeren, hun soul medley was 
weer even swingend als jaren terug.  Tel bij het bovenstaande de 
ballroomdansers nog even op die de walsenpotpouri van Strauss 

helemaal compleet maakten en dan heeft u in een notendop 
de wervelende muzikale reis meegemaakt van de Lustrumeditie 
van de Nacht van de Muziek die natuurlijk zoals gebruikelijk 
werd afgesloten met  Land of Hope and Glory. Dit echter nadat 
er uitgebreid werd stilgestaan bij het afscheid van Jan van den 
Diepstraten als muzikaal programmacoördinator van 5 edities 
van dit evenement.  Jan die met ons aan de wieg heeft gestaan 
van de Nacht werd in de bloemetjes gezet als dank voor al zijn 
inspanningen en werd door dochter Mardi hiervoor ook nog 
eens op passende wijze toegesproken en bedankt.  Vermelden-
swaardig is tevens de manier waarop alles op maar liefst 3 scher-
men weer in beeld gebracht werd door het team van Omroep 
Drimmelen.
Wij danken het publiek van harte voor de komst en natuurlijk 
danken wij onze  voorverkoopadressen en al onze sponsoren in 
welke vorm dan ook evenals dit blad voor de berichtgeving.  Ie-
dereen een heel goed 2015 en we zien u graag bij een van onze 
activiteiten in het nieuwe jaar.
Stichting Behoud Gummaruskerk  Wagenberg.

WAT WAS HET WEER FIJN IN DECEMBER 
OP BS “ZONZEEL”

We hebben met de viering van Kerst in elke 
groep de decembermaand feestelijk afgeslo-
ten. Alle kinderen hebben een heerlijke be-
schuit met muisjes gegeten, want dat is toch 
traditie bij de geboorte van een kind.  We 
hebben een sfeerrijke maand op onze school 
op een fijne wijze afgesloten. 
Die spannende en feestelijke decembermaand 
begon voor de kinderen van onze school best 

wel vreemd,  want op 5 december kwam Sinterklaas op een 
tractor naar onze school gereden. Het is elk jaar toch weer 
verrassend hoe de Goedheiligman op onze school aankomt. Het 
is ook dit jaar weer een heel mooi Sinterklaasfeest geworden 
op onze school.
De school is gedurende deze hele maand door veel hulpvaardige 
ouders schitterend versierd en de metamorfose van Sint naar 
Kerstversiering was in korte tijd gerealiseerd. Fijn dat we zo 
veel hulp krijgen om het voor de kinderen sfeervol en gezellig te 
laten. Ook fijn dat de ouders bij alle festiviteiten op onze school 
ons zo fantastisch hebben geholpen.
Op donderdag 18 december hebben de leerlingen van de school 
alle ouders, opa’s en oma’s verrast met een kerstviering in de 
grote zaal van café restaurant “Ons Thuis”. Grandioos dat we 
daar weer te gast mochten zijn.

Aan het eind van deze viering hebben we een kerstmarkt gehou-
den en de mooie opbrengst van € 730,- van deze Kerstmarkt is 
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SCHOOL                PROFIEL OPEN DAG

OPEN DAGEN
VOORTGEZET ONDERWIJS BREDA

Christoffel 
Rijnesteinstraat 1 Breda
www.christoffelbreda.nl

De la Salle
Sportlaan 1 Baarle-Nassau
www.delasalle.nl

De Nassau
De la Reijweg 136 Breda
www.denassau.nl

De Nassau
Paul Krugerlaan 2 Breda
www.denassau.nl

De Rotonde
Groene Woud 2 Breda
www.derotondebreda.nl

Graaf Engelbrecht
Ganzerik 3 Breda
www.graafengelbrecht.nl

International School Breda 
Mozartlaan 27 Breda
www.isbreda.nl

Markenhage Daltonschool 
Emerweg 29 Breda 
www.markenhage.nl

Mencia de Mendoza Lyceum 
Mendelssohnlaan 1 Breda 
www.mencia.nl

Mencia Sandrode 
Akkermolenweg 2D Zundert 
www.sandrode.nl

Michaël college 
Vijverstraat 1 Prinsenbeek
www.michaelcollege.nl

Newmancollege 
Verviersstraat 4 Breda
www.newmancollege.nl

Onze Lieve Vrouwelyceum
Paul Windhausenweg 11 Breda 
www.olvbreda.nl

Orion Lyceum 
Waterloostraat 27 Breda
www.orionlyceum.nl

Praktijkschool Breda 
Frankenthalerstraat 17 Breda
www.praktijkschoolbreda.nl

Prinsentuin van Cooth 
Tuinzigtlaan 10 Breda
www.prinsentuinvancooth.nl

Scala 
Meulenspie 2 Teteringen
www.scalabreda.nl

Stedelijk Gymnasium Breda 
Nassausingel 7 Breda
www.gymnasiumbreda.nl

Tessenderlandt 
Van Riebeecklaan 2 Breda
www.tessenderlandt.nl
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CENTRALE AANMELDING voor leerlingen voor het gehele voortgezet onderwijs in
Breda op de school van uw keuze op dinsdag 10 maart en woensdag 11 maart 2015 
tussen 17.00 en 20.30 uur

vakmanschap in economie, 
techniek en zorg & welzijn

breed onderwijsaanbod: 
ath., havo, mavo en vmbo-kl  

tweetalig vwo, minors voor 
de zeer goede leerling

kleinschalige, uitdagende, 
resultaatgerichte mavo

sport, dienstverlening en 
veiligheid

sport, highschool en media

primary en secondary voor 
ex- en impats West-Brabant

cultuurprofielschool,
atelier- en podiumklassen

internationalisering, Elos-
school, tweetalig ath. en gym.

internationalisering, 
Elos-school, kleinschalig

voortgezet 
vrijeschoolonderwijs

wel heel compleet met 
Bèta Challenge en technasium

OLV-3D, voor de vwo'er 
die meer kan én meer wil

talentontwikkeling door 
onderzoekend leren

praktijkonderwijs

groen, innovatieve techniek,
zorg & welzijn

ondernemen,multimedia, kunst
& cultuur, sport & bewegen

voor alle talenten; voor taal,
cultuur en techniek

vakmanschap in economie,
techniek en zorg & welzijn

w w w . v o b r e d a . n l

Middle years 
programme

zaterdag 7 februari 2015
10.00-15.00 uur

zaterdag 24 januari 2015
10.00-13.00 uur

zaterdag 7 februari 2015
10.00-14.00 uur

zaterdag 7 februari 2015
10.00-14.00 uur

zaterdag 7 februari 2015
10.00-14.00 uur

zaterdag 31 januari 2015
10.00-14.00 uur

school is op afspraak te
bezoeken

zaterdag 31 januari 2015
10.00-14.00 uur

zaterdag 7 februari 2015
10.00-14.00 uur

donderdag 15 januari 2015
18.30-21.00 uur

zondag 1 februari 2015
10.30-14.30 uur

zaterdag 7 februari 2015
10.00-14.00 uur

zaterdag 31 januari 2015
10.00-14.00 uur

zaterdag 31 januari 2015
10.00-14.00 uur

zaterdag 7 maart 2015
10.00-14.00 uur

zaterdag 31 januari 2015
10.00-15.00 uur

zaterdag 7 februari 2015
10.00-15.00 uur

zaterdag 31 januari 2015
10.00-14.00 uur

zaterdag 7 februari 2015
10.00-15.00 uur

gym
nasium

atheneum

havo

m
avo (theoretische leerw

eg)

gem
engde leerw

eg

kaderberoepsgerichte leerw
eg

basisberoepsgerichte leerw
eg

specifieke vm
bo locatie

praktijkonderw
ijs

IB DP
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bestemd voor stichting “Make a Wish”. Deze stichting laat wen-
sen uitkomen van ernstige zieke kinderen.  Wat is nu mooier 
dan dat juist zij één dag hun ziekte kunnen vergeten en kunnen 
genieten van hun droomwens. 
Beste ouders en leerlingen, beste teamleden…. heel erg bedankt 
voor jullie inzet. Zonder jullie hadden we dat mooie resultaat 
niet kunnen bereiken.
Nu zijn we met zijn allen weer keihard aan het werk om een 
geslaagd, gezellig en fijn vervolg van dit schooljaar te maken. 
Wilt u meer weten over bs Zonzeel…. Onze voordeur staat 
altijd voor u open en wij laten graag open en transparant zien 
hoe we op onze school werken. Maakt u gerust een afspraak 
voor een rondleiding en een informatief gesprek.  Wij doen dat 
graag tussen half 9 en half 4, omdat u dan zelf het onderwijs en 
de sfeer kunt ervaren op onze school als de kinderen en leer-
krachten aan het werk zijn.  U bent van harte welkom.
Team en leerlingen van basisschool  “Zonzeel” wensen u een 
gezond en voorspoedig 2015 toe.

SFEERVOLLE  GEZAMENLIJKE 
KERSTVIERING 
op OBS De Windhoek 

Het is een van de mooie tradities op OBS De 
Windhoek: de jaarlijkse Kerstviering. Ouders, 
opa’s,  oma’s, leerlingen, broertjes en zusjes, 
leerkrachten en buurtbewoners kwamen 
ook dit jaar samen om het jaar feestelijk uit 

te luiden. Een sfeervolle lichtjestocht, georganiseerd samen met 
Kinderopvang Eskadee, een kerstdiner met zelfgemaakte hapjes,  
kerstliedjes gezongen door de leerlingen en  de verkoop van 
zelfgemaakte kerstspullen voor SOS Kinderdorpen:  alle ingre-
diënten voor een zeer geslaagde Kerstviering, op donderdag 18 
december.
De school in kerstsfeer
Eén keer per jaar doet de school 
dienst als restaurant en dat is tij-
dens de jaarlijkse Kerstviering. Dit 
jaar was het feest op donderdag 18 
december. De hele dag zijn ouders, 
leerlingen en leerkrachten bezig 
geweest met de voorbereidin-
gen. De aula en de lokalen waren 
feestelijk ingericht. In de speelzaal 
werden lange tafels geplaatst waar 
ouders hun hapjes voor het kerst-
buffet neerzetten. In de lokalen en 
de hal stonden lange tafels waar men gezellig met z’n allen kon 
bijkletsen en eten.
Sfeervolle lichtjestocht
Rond half zes heette directeur Marc Embregts iedereen wel-
kom op De  Windhoek. Daarna was de start van de traditionele 
lichtjesoptocht. Extra bijzonder omdat ook de Kerstman en de 
kinderen,  ouders en leidsters van Kinderopvang Eskadee mee-
liepen. Het was een mooie route die was verlicht met waxine-
lichtjes.  Veel kinderen liepen de tocht met zelfgemaakte lampi-
onnen. Het was geweldig om het lange spoor van licht te zien. 
Bij de vijver achter de  Vlasweel waren kerstfiguren te zien. Leer-
lingen uit groep 6, 7 en 8 waren verkleed als Jozef, Maria, de drie 
koningen, herders, schapen en engelen. Natuurlijk ontbraken de 
os en de ezel niet. Omringd door de prachtige lichtjes was het 
een mooi schouwspel. De engelen zongen kerstliedjes en wezen 
de weg. Vooral bij de jongste deelnemers maakte het veel indruk. 
Heerlijk kerstdiner

Terug in de sfeervol verlichte en versierde hal van de school kon 
iedereen genieten van het lekkere kerstbuffet.  Allerlei hapjes, 
gemaakt door leerlingen, ouders, opa’s en oma’s en leerkrachten 
stonden klaar in de speelzaal. Een feestelijk gezicht, zo’n over-
heerlijke en gezellige kersttafel!
Er was veel tijd en aandacht gestoken in de bereiding van de 
hapjes. Er waren hapjes met fruit, Indonesische hapjes, cupcakes, 
hartige hapjes, salades, toetjes en nog veel meer.  Voor iedereen 
was er meer dan genoeg.  Voor de liefhebbers was er warme 
glühwein en warme chocolademelk te verkrijgen. Maar omdat 
het dit keer niet zo heel koud was, kozen de meesten voor een 
frisse beker ranja.   
Actie voor SOS Kinderdorpen

In de hal boden leer-
lingen van groep 8 
verschillende zelfge-
maakte kerstspulle-
tjes te koop aan. Er 
waren kerstballen, ge-
knutselde rendieren, 
sneeuwpoppen en 
kerstbomen, gemaakt 
van onder andere klei, 

doppen en kurken. De leerlingen zijn samen met de leerkrach-
ten weken bezig geweest om de spulletjes te maken. Het eind-
resultaat mocht er dan ook zijn. Er was veel belangstelling voor 
de spulletjes. De opbrengst van de verkoop gaat volledig naar 
SOS Kinderdorpen. Eerder dit schooljaar kozen de leerlingen 
tijdens een spannende verkiezing SOS Kinderdorpen tot het 
goede doel voor 2014-2015. Gedurende het schooljaar zamelen 
ze via verschillende acties geld in voor dit doel. 
Muzikale afsluiting
Met twee mooie optredens werd de gezellige avond afgeslo-
ten. Zowel de onderbouw als de bovenbouw brachten mooie 
kerstliedjes ten gehore. De leerlingen zongen zelfs een canon en 
meerstemmig! Heel knap gedaan. Onder leiding van muziekdo-

centen Saskia Rietman en Joke Geerse hadden de kinderen zich 
goed voorbereid op hun optreden.
Gezellig samenzijn
Veel te snel was de Kerstviering weer voorbij. Na afloop kreeg 
iedereen nog een mooie kerstwens mee, namens OBS De  
Windhoek, PSZ De Brakkensoos, KDV Bibelot en BSO Win-
dekind. De kerstvakantie kon nu echt beginnen. Het was een 
gezellige en sfeervolle avond: we hebben genoten van de licht-
jestocht, de lekkere hapjes, de mooie liedjes en vooral van el-
kaars gezelschap! 

BURGEMEESTER GERT DE KOK REIKT 
CHEQUE UIT AAN VOEDSELBANK

Op woensdag 17 december heeft burgemeester Gert de Kok 
namens het personeel van de gemeente Drimmelen een cheque 
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uitgereikt aan de  Voedselbank Oosterhout. De medewerkers en 
gemeenteraadsleden hebben een deel van hun kerstpakket ge-
doneerd. Ook gingen medewerkers en raadsleden op deze dag 
vrijwillig aan de slag bij de  Voedselbank met het samenstellen 
van Kersttasjes met inhoud. 
Burgemeester Gert de Kok benadrukte: “De Voedselbank
doet heel belangrijk werk. De gemeente Drimmelen geeft hier 
jaarlijks subsidie voor. Mensen die in de schuldhulpverlening zit-
ten, hebben maar een klein bedrag per week te besteden voor 
hun levensonderhoud.  Met Kerst geven we deze mensen die het 
moeilijk hebben graag wat extra.” 
De voedselbank in Oosterhout voorziet 155 gezinnen in de 
omgeving van voedsel, waaronder gezinnen uit de gemeente 
Drimmelen. Mevrouw Kooijman van de Voedselbank is blij met 
de hulp:  “Wij zijn erg blij met de inzet en bijdrage van het per-
soneel van de gemeente Drimmelen.

KERSTONTBIJT OPEN COFFEE 
DRIMMELEN GROOT SUCCES! 

Op 12 december 2014 vond het Open Coffee Drimmelen 
kerstontbijt plaats bij  The Pub in Made.
Een grote opkomst van zowel ondernemers uit onze eigen ge-
meente als uit de regio. Eigenaar Steve en bedrijfsleider Rob 

Bouwen aan 
  de toekomst

JaapRasenbergBouw.nl

Bouwen aan 
  de toekomstJ

... een leven lang fit!

Gagelveld 4 in Terheijden / Wilgenstraat 1 in Made  •  Telefoon 0162 - 680234  •  www.geriafit.nl

Specialisaties:	•	Fysiotherapie	bij	Revalidatie	•	Chronische	aandoeningen	•	Senioren	/	Ouderen
	 •	Neurologie	•	Long	•	Oedeem	•	Chronische	Pijn	•	Reuma	•	Duizeligheid
	 •	Dry	Needling	Therapie	•	Ketenzorg	Amphia/Revant	
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Gerda, Femke,       
Bregje, Gerard: 
Dank jullie wel 
voor de mooie 
foto’s,! 

Oscar uit Frozen
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COLUMN

hadden om 07.45 uur een goed verzorgd en uitgebreid ontbijt 
klaar staan.  Totaal 47 ondernemers lieten het zich smaken on-
der het gebruikelijke netwerken en zaken doen.
 Alle aanwezige ondernemers en The Pub hartelijk bedankt voor 
jullie komst.
Wat is Open Coffee Drimmelen?
Open Coffee Drimmelen is in maart 
2012 opgericht om (kleine) ondernemers 
een mogelijkheid te bieden op informele 
wijze kennis met elkaar te maken. Geen 
lidmaatschap, niet van te voren opgeven 
maar gewoon aanschuiven elke vrijdag om 09.00 uur bij  The 
Pub in Made. 

CHANTAL MIJMERT: OVER DE HANDJES 
IN DE LUCHT

Als ik van carnaval zou houden -ja lie-
ve lezers,  het bestaat, een Brabantse 
de niet van carnaval houdt… veroor-
deelt u mij er niet om- dan zou ik 
nou de legendarische hit ‘En nou die 
handjes, de lucht in…’ zingen.  Wat 
heb ik dan te vieren, denkt u wellicht. 
Eigenlijk feitelijk dát; het feit dat ik 

de handjes weer in de lucht kan steken. Je wereld wordt zoveel 
groter als je ook de derde plank in je keukenkastje kunt berei-
ken om de juiste theemok te pakken; als je in de supermarkt niet 
alleen beperkt bent tot de kruiden van g t/m z, omdat domweg 
de kruiden van a t/m f op de bovenste plank staan; het leven is 
zoveel fijner als je je eigen eerste kerstkaart kunt ophangen, en 
dan gewoon bovenaan het lint waar hij hoort en niet op een 
half lou loene niveau omdat dat nu eenmaal de hoogte is die je 
maximaal in je bereik hebt; het loopt (rijden in mijn geval) zoveel 
makkelijker door de deur naar buiten als je ook het bovenste 
slot van de deur kunt halen en niet alleen de onderste knip 
kunt openen. Mijn wereld is minstens weer 30 procent groter 
geworden. Het is ook dermate vooruit gegaan dat deze column 
niet uit het pre-operatieve stapeltje komt,  maar gewoon live 
geschreven wordt, op het moment dat het hoort; nee, ook niet 
om vijf voor twaalf wat betreft de deadline, want vraag  het 
mijn redacteur maar,  ik ben nagenoeg altijd ruim op tijd hoor 
lieve lezers. Ik wil gewoon ZOOOOOO graag met u mijmeren, 
daarvoor wacht ik niet tot het allerlaatste moment. De oorzaak 
van al deze wereldverbredende ontwikkelingen is een geweldige 
fysiotherapeut. Eentje die zo lief is dat hij ook op vrijdagavond 
na zijn werk, en zaterdagochtend in zijn tuinkloffie langskomt 
om oefeningen met je te doen. Eentje die net dat stapje ver-
der gaat dan de doorsnee therapeut. Zo eentje die wij in ons 
dorp hebben. Om privacy-redenen noem ik geen namen, maar 
ik plaats een zwart balkje over zijn/haar ogen en volsta met 
(criminele) initialen: rvk.  Toch is mijn dank er niet minder groot 
om, misschien zelfs wel groter, omdat het iets intiems heeft zo. 
Zoiets van “…hij is van mij…”. Maar alle gekheid op een stokje, 
dat best hoog mag hangen, want ik kan er toch lekker weer bij: 
uw columnist is weer live aan het mijmeren.  We zijn er nog 
niet, maar doelen moet je houden. Het dagelijkse leuke leven 
vindt zijn doorgang weer.  Kan ik me iets mooiers wensen voor 
het nieuwe jaar… ik dacht het niet. Voor u in ieder geval ook 
de minstens zo goede start als ik heb;  Een heel mooi, liefdevol 
2015, en mijmer af en toe eens, het is zo lekker.........
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CARNAVAL

HAANDE OP MEKAOR  VUR 55 JAOR! 
Een gelukkig nieuwjaar en een fantastisch carnavalesk 
2015 toegewenst! 

Nog 1 maand te gaan én dan is het zover: 
carnaval 2015! In aanloop naar het carna-
valsweekend op 13-14-15-16 & 17 februari 
2015 zijn er al diverse activiteiten die we 
organiseren. Hieronder een overzicht. 
Voorverkoop Sauwelen 
Het sauwelweekend vindt plaats op vrij-
dag- en zaterdagavond 30 en 31 januari én 

zondagmiddag 1 februari. Er zijn dit jaar vijf sauwelaars die de 
ton betreden.  Ook het B-Team is vertegenwoordigd met een 
act,  zo ook Duo Fein en Gijn die ervoor zorgen dat de zaal 
mee doet en voldoende opgewarmd wordt! Uiteraard zingen 
de winnaars van festivalaaf  ‘VanAllesWa’  hun winnende lied 
en wordt de rest van de avond muzikaal omlijst door Hofkapel 
Kiele-Kiele. De kaarten zijn dit jaar te koop voor € 8,-.  Dit jaar 
niet, zoals we gewend zijn, met een voorverkoopavond, maar 
direct bij Drogisterij Relinde Fijnaut.  Wees er snel bij,  zodat 
u er zeker van  bent dat u voor de gewenste avond of middag 
kaarten heeft! 
Opname Barnavalsliedverkiezing en Prinsengeburenbal
Zaterdag 10 januari vond de clipopname plaats van het Traais 
Carnavalslied bij Baronie TV. Het winnend carnavalslied is dit 
jaar van Rom en Henk,  beter bekend als ‘VanAllesWa’! Hun lied 
‘Waar zijn die handjes?’ zal bij menigeen de handjes op mekaar 
krijgen. 
’s Avonds waren De Schraansers uitgenodigd in ut Zwaajgat 
(Leurse Leut) voor het Prinsengeburenbal.
Bezorging Carnavalskrant
De Schraansers komen zaterdag 24 januari vanaf 10.00 uur ‘s 
ochtends met geluidswagens bij u de straat in om de Carnavals-
krant persoonlijk te bezorgen. De krant is gratis, maar…..  we 
stellen het erg op prijs als u een gift doet om het Traaise jeugd 
Carnaval te ondersteunen. 
Inschrijving Grote Optocht
Deelnemers aan de Traaise optocht zijn natuurlijk al lang bezig 
met de bouw of voorbereiding om ook daadwerkelijk mee te 
doen aan de grote optocht. De optocht loopt op zondag 15 
februari 2015 door de straten van  Terheijden.  Er is nu nog 
voldoende tijd om de haande op mekaor te krijgen om zelf ook 
mee te doen.  We hopen op nieuwe deelnemers en nodigen 
de vertrouwde huidige deelnemers uit om anderen te overtui-
gen hoe leuk het is om deel te nemen aan de optocht! Ook 
dit jaar zal een aanmoedigingsprijs beschikbaar worden gesteld, 
hebben we de jurywagen uit het parcours geschrapt en kan het 
publiek met formulieren stemmen op de publieksprijs! Tevens 
zal er voor alle optochtdeelnemers in verband met ons 55 jarig 
bestaan een warme welkome verrassing zijn aan het eind van 
de optocht.  Benieuwd en zin om mee te doen? Schrijf je dan 
in voor de optocht op zaterdag 24 januari van 16.00  tot 
19.00 uur bij Café De Harmonie! Het inschrijfformulier is 
nu al te downloaden op onze site www.schraansers.nl! Inschrij-
ven voor de kinderoptocht kan door middel van het inschrijf-
formulier wat terug te vinden is in de carnavalskrant of op onze 
site. 
Kinderbingo & voorstellen Jeugdraad 
Op zondag 25 januari willen we graag weer veel kinderen zien 
op onze jaarlijkse kinderbingo in Residentie de Gouden Leeuw.  
Prins Pierre II en  Voorzitter Jurgen Ammerant gaan weer de no-

dige rondjes bingo draaien, geassisteerd door Veldwachter Co, 
die een oogje in het zeil zal houden en zal controleren of alles 
volgens de regeltjes gespeeld wordt.  Wij verwachten natuurlijk 
wel dat je volop spulletjes en dingetjes meebrengt. Wie weet 
wordt jouw voorwerp wel genoemd en mag je naar voren ko-
men voor een leuke prijs.  We starten om 14.00 uur met de eer-
ste bingoronde, de zaal is open vanaf 13:30 uur! Natuurlijk zijn 
er ook dit jaar weer mooie prijzen te winnen. In ieder geval gaat 
ieder kind  gegarandeerd met een prijs(je) naar huis. Bingokaar-
ten kosten per ronde € 0,30.  Aan het einde van de bingomiddag 
(± 16.00 uur) worden de jeugdprins(es) en zijn/haar raadsleden, 
onder de klanken van hofkapel Nootdkreet, door Prins Pierre 
II geïnstalleerd. 
Overige activiteiten in aanloop naar Carnaval 2015
Zondagmiddag 1 februari    Verbroederingsfeest
Vrijdag 6 februari     ‘wagentjes kijken’
Zaterdag 7 februari    Bezoek Carnavalsconcert      
                                          Harmonie          
Crazy Carnaval voor de jeugd van 12 tot 16 jaar! 
Speciaal voor de jeugd van 12 tot 16 jaar organiseert  TCV De 
Schraansers in samenwerking met De Gouden Leeuw en de 
Vrienden van de Prins 2 Crazy Carnavalsavonden. Deze avon-
den vinden plaats op zaterdag 14 en zondag 15 februari in 
de Bassment, de Kelder van De Gouden Leeuw.  Beide avonden 
beginnen om 20.00 uur en duren tot 0.00 uur.  De ingang is niet 
via het gewone café, maar speciaal voor de jeugd is een speciale 
ingang gecreëerd achterlangs de Gouden Leeuw.  Uiteraard is 
deze avond alcoholvrij, is er voldoende toezicht en beveiliging. 
Dus kom zaterdag 14 en zondag 15 februari samen met je vrien-
den en vriendinnen naar de Bassment voor Crazy Carnaval. En-
tree is gratis, zo ook het eerste drankje! 
De Club van 200
De Club van 200 vormt ondubbelzinnig het financiële hart van 
het Carnaval in  Traaie. Zonder de financiële bijdrage van al deze 
mensen / bedrijven zouden een heleboel carnavalsactiviteiten er 
heel anders uit zien. Leden van de Club van 200 dragen jaarlijks 
€ 100 bij aan  TCV De Schraansers om dit geld zodoende te in-
vesteren in een goedlopend carnaval, met alles wat daarbij komt 
kijken en, vooral, de financiële gevolgen daarvan te dragen.
Voor hun bijdrage ontvangen deze donateurs een naamsvermel-
ding in de Carnavalskrant, op onze site, een eventuele door-link 
naar de eigen site, een vermelding op de speciale Club van 200 
borden én een tweetal vrijkaarten voor het Sauwelweekend. 
Wellicht koestert u sympathie voor het Carnaval in Traaie en 
wilt u graag een steentje bijdrage aan de voortzetting van het 
Carnaval.  Wij heten u graag én van harte welkom. Meldt u aan 
via e-mailadres club200@schraansers.nl of spreek 1 van ons aan. 
Dit jaar bestaan we 55 jaar, met uw steun kunnen we ook weer 
vooruitkijken naar een 66 jarig bestaan! Dank u wel!

SAUWELWEEKEND ERPELROOIERS 
 

In het weekend van 16, 17 en 
18 januari staan de sauwelaars 
van Wagenberg weer in de 
ton om het publiek kostelijk 
te vermaken met hun sauwels. 
Dit jaar hebben we weer 7 
Wagenbergse tonpraters of 
sauwelaars met ieder een eigen 
nieuwe creatie, die deelnemen 

aan het evenement dat georganiseerd wordt door carnavalsco-
mité De Erpelrooiers. De deelnemers van dit jaar zijn: Mientje 
van Groesen, Cor van Kampen, Ronald Kustermans, Cheyen-
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VAN ALLES WAT

ne de Laat,  Twan van Oers, John Stroop en Ger van Turnhout.  
Op vrijdagavond 16, zaterdagavond 17 en zondagmiddag 18 ja-
nuari zullen de deelnemers strijden om de prijs van Oppersau-
welaar van Erpelrooiersland. Iedere bezoeker kan zijn stem 
uitbrengen op één van de deelnemers. Vorig jaar is Twan van 
Oers de winnaar van het evenement geworden en dit jaar zullen 
de deelnemers weer alles uit de kast trekken om deze prijs te 
behalen. Het evenement zal op beide avonden om 20.00 uur 
aanvangen, de zaal is open vanaf 19:30 uur. Op zondagmiddag 
is de aanvang 14.00 uur, dan is de zaal open vanaf 13.30 uur.  
De presentatie van de avonden en middag zal worden gedaan door 
de voorzitter van de Raad van  Elf  Michel  Wicherink en hij zal 
hierbij ondersteund worden door adjudant  Gerrit van Gool en 
de raad van Elf van Erpelrooiersland.  Tevens zal de Leutband alle 
dagen voor de muzikale ondersteuning zorgen en het duo Hang- 
en Sluitwerk het winnende carnavalslied ten gehore brengen. 
Kaarten voor dit weekend zijn verkrijgbaar bij Plexat, Thea Broe-
ders tel: 076 593 4312 of via info@erpelrooiers.nl. Zaterdag 17 
januari is al uitverkocht, maar er zijn nog kaarten voor vrijdag 16 
januari en zondag 18 januari.  Wees er snel bij, want de verkoop 
loopt snel en vol is vol.

WAGENBERGS WILD WEST 
BOUWERSBAL 2015

Zaterdag 31 januari  is het weer zover: bouwersbal. Dit jaar met 
het thema  Wagenbergs Wild West!! Alweer voor de ….  x 
organiseert  CV Zelluf Gemengd samen met Mientje van 
Plexat 2 weken voor carnaval het altijd bere-gezellige bouwers-
bal.  Maaaaar Wagenbergs Wild West!! Wat kan de daar nou 
mee?? Ik heb eens gegoocheld op internet en kwam het volgen-
de tegen: cowboys, cowgirls, indianen, pelsjagers en goudzoekers. 
Maar als je eens gewoon  in de boeken duikt, kom je de echte 
wild west figuren tegen!! Wat te denken van Lucky  Luke, the 
Lone Ranger, Buffalo Bill en natuurlijk Billy the Kid! Zeg nou nie 
dat ik je niet geholpen heb. En als je het dan echt niet weet kan 
je altijd nog als cactus komen want die waren er ook veel in het 
wilde westen!!! Het programma van deze WILD WEST avond is 
nog niet helemaal bekend maar dat het weer een gezellige avond 
gaat worden dat staat al vast! DJ Jan de Vries zal zijn plaatjes 
draaien. De leutband en het Hoogtepunt gaan 
hun muziek spelen. Ook komen Hang- en Sluit-
werk  hun liedje zingen.  Dus als je alvast in de 
stemming wil komen voor carnaval 2015 kom 
dan naar het Wagenbergs wild west bouwersbal 
in Plexat. We gaan beginnen om 20.45 uur en de 
toegang is natuurlijk gratis.
Groeten Cv Zelluf Gemengd & Mientje.

GROTE (KLEINE) ZZP-ER UIT TERHEIJDEN

Vorige week startte Danny de Munk met zijn 
nieuwe theatertoer door heel Nederland ivm 
met zijn 30-jarig jubileum. Deze BN-er heeft 
zeer nauwe contacten met Roswitha Geleijns, 
eigenaar van Roosfotografie uit  Terheijden.  

Al het artwork, cd-ontwerp, flyers, website 
www.dannydemunk komen van haar hand. 
Ze heeft ook vele mooie fotoshoots en 
webdesigns op haar naam staan. 
Ik zet haar graag eens in de schijnwerpers, 
omdat ze zelf te bescheiden is om meer aan 
PR te doen.
Voor meer info www.roosfotografie.nl.
Oscar Kortman.

ONDER DE SCHUTSBOOM

Kloveniersgilde gaat 2x naar de kerk!                                                                                                                                
Op zondag 18 januari a.s. viert de geloofsgemeenschap 
van  Terheijden om 9.30 uur door middel van een Eu-
charistieviering haar patroonsfeest. Het kloveniersgilde 
“St. Antonius Abt” luistert hierbij deze kerkdienst op, 
o.a. door het uitvoeren van het zogenaamde vendelge-
bed, met tromgeroffel en met bazuingeschal. Het belooft 
weer een mooie dienst te worden want ook het dames- 
en het herenkoor leveren hun muzikale medewerking.  
Wilt u daarbij zijn? Graag, hoe meer zielen, hoe meer 
vreugde. U bent van harte welkom. De pastoor zorgt voor vol-
doende zitplaatsen, de koster zorgt ervoor dat de verwarming 
brandt en voor een ieder staat een kop koffie gereed.
De volgende dag, 19 januari, heeft het kloveniersgilde om 9.00 
uur in de kerk zijn eigen Eucharistieviering. Het is dan immers 
teerdag.  Volgens het eeuwenoud gebruik wordt deze dag met 
een H. Mis in de kerk begonnen, waarin de overleden leden van 
het gilde centraal staan. Het (schutters)gildewezen, dus ook het 
Terheijdense gilde heeft sinds mensenheugenis een hechte band 
met de (plaatselijke) kerk, en die band wil ons gilde graag be-
houden. Niet voor niets wordt na afloop van die H. Mis de be-
lofte van trouw aan het kerkelijk gezag hernieuwd. Ook bij deze 
kerkdienst bent u van harte welkom, onder het motto “Begin de 
week goed en woon deze dienst bij”.
Met vriendelijke gildegroeten, de deken-schrijver.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actua-
liteiten van en voor Drimmelen en om-
geving waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers gezet 
worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder com-
merciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@omroep-
drimmelen.nl. 
Nieuwjaarsduik 

In de polder tussen Hooge 
en Lage Zwaluwe vierde 
men de komst van het nieu-
we jaar met een duik in de 
put. Burgemeester Gert de 
Kok gaf het startsein waar-
na ongeveer zestig deelne-
mers, al dan niet als beest 

verkleed, het maar enkele graden koude water trotseerden. Na 
bekendmaking van de prijswinnaars stonden soep en veel com-
plimenten voor deze groep nieuwjaarsvierders klaar.  Wij heb-
ben uiteraard weer een beeldverslag voor u gemaakt van deze 
alweer tienjarige traditie.
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Tractors by Night
Op vrijdag 2 januari orga-
niseerde  Vrienden van D’n 
Amerkant weer een optocht 
door de gemeente Drimmelen 
van verlichte tractoren al dan 
niet met landbouwwerktuigen 
erachter. Een jaarlijks terugke-
rend evenement dat altijd veel 
publiek, ook vanuit de regio, 

trekt. De stoet van 35 deelnemers vertrok om half zes ’s avonds 
vanaf het bedrijventerrein van de firma Diepstraten in Ter-
heijden. Maar niet eerder dan dat de pastoor een ieder zijn ze-
gen had gegeven.  Vijf kerkdorpen van onze gemeente werden 
aangedaan. Op de donkere polderwegen zorgde de verlichte op-
tocht  voor een extra fabelachtig lichtspektakel.  Cameraploeg 
Peter,  Ad en Kees maakten weer een mooie impressie van dit 
alweer negende evenement. 
Gemeente actueel-januari
Communicatieadviseur van de gemeente Drimmelen Anneke 
van Omme vertelt u deze maand onder andere over gladheids-
bestrijding in onze gemeente. Joost Pieterman ontvangt vervol-
gens de nieuw geïnstalleerde interim wethouder Harry Bakker. 
Welke plannen heeft hij? Welke portefeuilles heeft hij toegewe-
zen gekregen? Kortom: een goed overzicht als begin van het 
nieuwe jaar.
Omroep Drimmelen wenst iedereen een heel gelukkig 
en gezond 2015!

RIJBEWIJSKEURING

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur d.d. 22 ja-
nuari en 17 februari  in De Mayboom, Kerkstraat 10 in Made. 
Voor informatie en een afspraak  belt u tijdens kantooruren 
naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeu-
ringen: 088 23 23 300.  Zelf een datum plannen kan via www.
regelzorg.nl.  Tarief: Senioren € 35,- en € 52,50 voor chauffeurs 
met rijbewijs C/D/E.

70 JAAR BEVRIJDING + VLASSELT-BOEKJE

Casimir Louis Jaworski is geboren te Dabrowa in Polen. 
Over deze Poolse strijder hebben wij geen enkele informatie, 
dan dat hij op 18 december 1950,  van beroep chef de bureau, 
in Terheijden is getrouwd met Maria Maas. In 1951 vertrokken 
ze naar Frankrijk.
Stanislaw Gwozdowicz was net als Peter Stukin geboren in 
Wilna. Stanislaw had verkering in Terheijden. Ook hij behoorde 
tot hetzelfde onderdeel als Gruca en Garczynski, het 2e Artil-
lerie Regiment.  Als gevolg van een ongeval met zijn motor is 
hij in 1950 overleden. Hij is op het R.K. kerkhof in Terheijden 
begraven. Zijn graf is er niet meer.
Poolse Dreef
Tijdens de bevrijding van onze omgeving eind 1944 zijn bijna 
1000 soldaten van de Eerste Poolse Pantserdivisie gesneuveld 
of gewond geraakt. Bij gelegenheid van de 40-jarige herdenking 
van onze bevrijding in 1984 is de verbindingsweg tussen het 
Munnikenhof en de Bergen, die tot dan onderdeel uitmaakte 
van de Bergen, omgedoopt tot Poolse Dreef. Hierlangs is het 
Poolse regiment op 4 november 1944 na het oversteken van 
het Markkanaal het dorp Terheijden binnen gekomen. Op het 
straatnaambord staat een duidelijke verklaring. Hiermee wordt 

de herinnering aan de bevrijding van onze gemeente, die een 
eind maakte aan de Duitse overheersing, levendig gehouden.
Op 4 november 2011 werd bij de Mariakapel in de Poolse Dreef 
een klein monument onthuld ter nagedachtenis aan drie geal-
lieerde soldaten die in Terheijden om het leven kwamen door 
oorlogshandelingen. De Amerikaanse soldaat Byron Balk kwam 
op verkenningstocht in een Duitse hinderlaag terecht en kwam 
om het leven. Op 27 oktober 1944 werd hij begraven op het 
kerkhof in  Terheijden, later is hij herbegraven op de Amerikaan-
se begraafplaats in Margraten.
Op het monument staan ook de namen van Teofil Kaczorowski 
en Michael Turek. Zij reden op de dag van de bevrijding van Ter-
heijden, 4 november 1944,  in een bomgat vol water en kwamen 
daarbij om het leven. Zij zijn begraven op het Poolse ereveld aan 
de Ettensebaan in Breda.
Het nieuwe boekje van De Vlasselt, dat deze maand zal ver-
schijnen, staat in het teken van de Tweede Wereldoorlog in 
onze dorpen en 70 jaar vrijheid.  Na de vorige Vlasselt-boekjes 
over de tweede wereldoorlog zijn weer eigen ervaringen door 
dorpsgenoten uit die tijd opgeschreven en aan de heemkunde-
kring gegeven, waarvoor hartelijk dank. Daar zijn enkele officiële 
en aangrijpende rapporten uit de oorlog aan toegevoegd. Tot 
slot zijn in het boekje opgenomen de in  Terheijden en Wagen-
berg staande monumenten, die een blijvende herinnering zijn 
aan die oorlogstijd.  Voor niet-leden van de heemkundekring is 
het boekje te koop voor € 3,-.

In december jl. is bij het bevrijdingsmonument op  Wagenberg, 
de “kei”, een zogenaamde luisterpaal geplaatst. Dat is een onder-
deel van een internationale route die onze bevrijders hebben 
afgelegd vanuit Engeland door Frankrijk, België en Nederland. 
De gemeente Drimmelen heeft zo’n paal ook laten plaatsen in 
Hooge Zwaluwe. Bij deze paal is een verhaal over Wagenberg 
tijdens de bevrijdingsweek in 1944 te beluisteren, door te draai-
en aan het wiel. Dit verhaal is ontleend aan het Vlasselt-boekje 
“Mobilisatie en Bevrijding” (nr.70, pag. 104 uit 1994) en werd 
geschreven door Piet Meeuwissen, zoon van de voerman. De 
officiële opening is in het voorjaar 2015. 
Pierre Gruca en Johan van der Made.

INWONERS DRIMMELEN  KIEZEN 
DUURZAAMSTE  ONDERNEMER
Genomineerde ondernemers MVO-prijs 2015 bekend

Sinds 8 januari kan er worden gestemd op de duurzaamste 
ondernemer van Drimmelen. Een vakjury selecteerde zes be-

drijven die bijzonder maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen (MVO). Sinds 8 
januari zijn de burgers aan de beurt om 
uit de zes genomineerden hun favorieten 
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te kiezen. Dat kan via www.mvoprijs.nl. De 
drie bedrijven met de meeste stemmen 
gaan naar de finale.  Tijdens het Onderne-
mersgala in Terheijden op 5 maart wordt 
de winnaar van de MVO-prijs Drimmelen 
2015 bekend gemaakt.  
Zestien bedrijven meldden zich aan voor 
de MVO-prijs Drimmelen. Een jury beoor-
deelde ze op innovatiekracht, impact en 
uitstraling en nomineerde zes bedrijven (in 
alfabetische volgorde): Easygrow, Ramses Bier, Rasenberg, 
Recreatieboerderij Johan en Caroline, Uitvaartzorg 
Drimmelen, Van Alphen en Roest Installatietechniek 
BV.
De winnaar van de MVO-prijs Drimmelen 2015 ontvangt de 
MVO Award,  krijgt regionale publiciteit én mag zich de komen-
de twee jaar de beste Maatschappelijk  Verantwoorde Onderne-
mer van Drimmelen noemen. 

Bent u inwoner van Drimmelen of voelt 
u zich betrokken bij het duurzaam onder-
nemen in Drimmelen? Breng dan uw stem 
uit op het bedrijf dat volgens u de MVO-

prijs het meest verdient. U kunt dit doen via de website 
www.mvoprijs.nl/showpage.aspx?steID=2&catID=1147.
Duurzaam ondernemen, of maatschappelijk verantwoord on-
dernemen is ‘hot’. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die stra-
tegisch met MVO bezig zijn, zich makkelijker aan de omgeving 
aanpassen en minder afhankelijk zijn van economische veran-
deringen. Bovendien zijn ze veelal koplopers in hun branche. 
De MVO-prijs is bedoeld voor bedrijven die duurzame winst 
voor milieu en maatschappij weten te combineren met  goede 
bedrijfseconomische resultaten. Ze werken met een winnende 
combinatie van People, Planet, Profit. 
De MVO-prijs Drimmelen  is een initiatief van de gemeente 
Drimmelen, Bedrijven Netwerk Drimmelen en Stichting Switch. 
Het werk van Switch wordt mede mogelijk gemaakt door het 
ministerie van Buitenlandse Zaken.

JUMBO HEROPENT 
AMBACHTELIJKE  SLAGERIJ

“Mag het iets meer zijn of liever juist iets minder?” Die vraag 
kunt u weer regelmatig horen in de Jumbo  Terheijden. Want 
sinds 5 januari is de ambachtelijke slagerij heropend.  U kunt 
daar terecht voor een pondje gehakt, hachee of riblappen of 
voor een paar mooie biefstukjes, varkenshaasjes of rundervin-
ken. En het mag iets meer zijn of ook iets minder, want in de 
slagerij staat de ervaren en enthousiaste chef slager Bart Haar-
selhorst voor u klaar. Hij zorgt dagelijks dat de vitrine gevuld 
is met verse kwaliteitsproducten en kan ter plekke iets voor u 
afsnijden of klaarmaken. Ook kunt u een speciale schotel voor 
gourmet of barbecue laten samenstellen. 
Slagersfamilie
Slager Bart is opgegroeid in een slagersfamilie in Breda en werk-
te eerst bij de keurslagerij in Goirle. Die werd in 2013 prompt 
keurslager van het jaar.  Met veel plezier maakt hij nu de over-
stap naar de supermarkt om daar in te spelen op de wensen 
van de Terheijdense klanten. “Het is mooi om, ook aan het eind 
van de middag als mensen hun boodschappen doen voor het 
avondeten, verse producten voor hen te bereiden”, vindt Bart. 
Op dit moment wordt hij ingewerkt door Johan Scherpenisse, 
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chef slager van Jumbo Etten-Leur. Johan zal de eerste maanden 
van 2015 de mentor van Bart blijven. Samen met verkoopme-
dewerker Liana Simons gaan zij zich sterk maken om Terheijden 
een ambachtelijke slager van formaat terug te geven. 
Klantverzoek honoreren
Eigenaar Marcel van Meerendonk licht de terugkeer van een 
ambachtelijke slagerij in de Terheijdense supermarkt toe: “De 
overstap naar de Jumbo-formule heeft ons veel voordelen ge-
bracht. Jumbo is een mooi bedrijf met een onderscheidende  
aanpak. Denk aan de Zeven Zekerheden, de scherpe prijzen en 
de aantrekkelijke acties.  Jumbo doet ook veel aan kwaliteits-
zorg, waaronder een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek. Uit 
het onderzoek in Terheijden bleek dat vaak en spontaan werd 
gevraagd om terugkeer van de slagerij.  Het is fijn om dit ver-
zoek te kunnen honoreren en zo de winkel nog dichter bij onze 
klanten te brengen.  Alle scherpe Jumbo-acties én alle verse 
vleesproducten kunnen de Terheijdenaren gewoon vinden in 
hun eigen dorp!”
Lokale Helden
In januari heeft Jumbo Terheijden nog een primeur in petto. 
Dan zijn de Beste Brabantse  Worstenbroodjes van bakkerij 
Van Dongen ook te koop bij de bakkerij van Jumbo. Niet alleen 
in Terheijden, maar ook in Ulvenhout en Etten-Leur, de andere 
supermarkten van Marcel van Meerendonk. Onder het motto 
‘Lokale helden’ kunnen Jumbo-winkels kwalitatief hoogstaande 
streekproducten opnemen in hun assortiment.  Het eerste voor-

beeld daarvan zijn de 
worstenbroodjes, in 
de loop van het jaar 
volgt mogelijk meer 
lekkers uit de eigen 
streek.  Alle reden 
dus om het jaar goed 
te beginnen met een 
bezoekje aan uw lo-
kale Jumbo-super-
markt! 

Dit team staat in de sla-
gerij van Jumbo Terheijden 
voor u klaar.

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden (076) 593 2590 
info@harmonieterheijden.nl 
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NIEUWS  VAN NOTARISKANTOOR 
TERHEIJDEN
“Door de komst van Carla Nancy zijn we als kantoor 
nog flexibeler geworden”
 

Notariskantoor  Terheijden is al vele jaren een begrip in  Ter-
heijden, in de gemeente Drimmelen en omstreken.  Het kantoor, 
gehuisvest in het oude gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 2, 
heeft ook al jaren een bekende notaris. In 2000 volgde Niels 
Geerse zijn voorganger op. Hij werd daarmee de zeventiende 
notaris van  Terheijden sinds de zestiende eeuw.
Toegankelijk kantoor of bij u thuis
Het kantoor staat bekend als laagdrempelig en toegankelijk. 
Letterlijk, want zowel op de bovenverdieping als op de begane 
grond is ruimte beschikbaar om besprekingen te voeren of ak-
ten te passeren. En kunt u niet naar de notaris toe komen? Dan 
komt de notaris graag bij u aan huis.
Persoonlijke aandacht
Laagdrempeligheid, persoonlijk contact, de no-nonsense cultuur 
binnen het kantoor. Dat alles tezamen maakt Niels Geerse een 
heel erg toegankelijk notaris. Dat onderstreept ook Carla Nan-
cy Peters. Zij werkt sinds december 2013 op het kantoor. In 
september 2014 is zij beëdigd tot toegevoegd notaris. 
Eerste vrouwelijke notaris in Terheijden
Voor het eerst in de geschiedenis werken er twee notarissen in 
Terheijden. Met de toevoeging van Carla Nancy is voor het eerst 
een vrouwelijke notaris werkzaam in  Terheijden. “De notaris 
zoals omschreven in het Jip & Janneke boek is daarmee niet 
meer”, lacht Carla Nancy.
Wat is een toegevoegd notaris?
“De toegevoegd notaris is iets nieuws”, zo licht Niels Geerse 
toe. “Waar de wet eerder al de notaris en de kandidaat-no-
taris kende, is daar per 1 januari 2013 de toegevoegd notaris 
bijgekomen. De toegevoegd notaris doorloopt hetzelfde benoe-
mingstraject als een notaris. Daarna wordt hij of zij beëdigd. Een 
kandidaat-notaris heeft die laatste stap nog niet genomen.”
Maar er is geen sprake van twee kapiteins op één schip. Niels 
Geerse is en blijft notaris en het kantoor staat onder zijn leiding. 
Simpelweg kun je stellen dat een toegevoegd notaris een vol-
waardig notaris is maar dan zonder een eigen kantoor.  Vandaar 
de term ‘toegevoegd notaris’. 
De toegevoegde waarde van Carla Nancy
Met het in dienst nemen van Carla Nancy kan Niels Geerse de 
speerpunten van het kantoor voort zetten.  “Ik ben er trots op 
om daar aan te mogen bijdragen”, zegt Carla Nancy.  “Ik heb op 
diverse notariskantoren gewerkt en daar heel veel gezien en ge-
leerd. Het kantoor in Terheijden en Niels Geerse in het bijzon-
der zijn écht een uitzondering. Dit komt door de persoonlijke 

benadering.” 
“Door de komst van Carla Nancy zijn we als kantoor nog flexi-
beler geworden.  Als het moet gaan we ook naar het ziekenhuis, 
verpleeghuis of naar cliënten thuis.” Niels Geerse benadrukt dat 
hij het afgelopen jaar heeft geïnvesteerd in flexibeler software. 
“Binnen het notariaat lopen we voorop.  Door te werken in de 
cloud kunnen we ook op andere plaatsen werken alsof we op 
kantoor zijn. Cliënten hoeven daardoor niet meer per se naar 
ons kantoor te komen.” 
Breder aanbod door samenwerking met advocatenkan-
toor
Het aanbod is door samenwerking met advocatenkantoor Ken-
tie Thomas verder uitgebreid.  Anouk Thomas is als advocate ge-
specialiseerd in familierecht, echtscheidingen en mediation. Dit 
maakt dat het kantoor een extra faciliteit kan bieden op dit ter-
rein.  “In het geval van een echtscheiding zien stellen vaak eerst 
een advocaat.  Daarna  moeten ze vaak naar een notaris. Dat kan 
nu in één moeite door, op dezelfde plaats en met vertrouwde 
gezichten”, zo licht Niels Geerse deze samenwerking toe.
Betrokken bij bijzondere momenten in uw leven
Wat deze notarissen misschien nog wel het meest bijzonder 
maakt is de menselijkheid die zij beiden uitstralen. “Mensen ko-
men vaak bij ons op de meest bijzondere momenten in hun 
leven. Na de aankoop van een woning. Het starten of juist be-
eindigen van een onderneming. Bij een huwelijk of de geboorte 
van een kind. Maar ook vaak op verdrietige momenten, zoals na 
een overlijden.  Een luisterend oor, nazorg bieden zien wij niet 
als verplichting of onderdeel van een dossier. Dat zien wij als 
hart hebben voor het vak en voor mensen.” 
Met de komst van Carla Nancy Peters zal dit niet veranderen. 
Een toegevoegd notaris met toegevoegde waarde voor het no-
tariskantoor. 

BINGO VISCLUB “S.I.O.G.” WAGENBERG

De Wagenbergse visclub “S.I.O.G.” 
wenst u allen een voorspoedig, doch 
vooral gezond 2015.  Dat het nieuwe 
jaar u allen mag brengen, wat u er van 
verwacht.
Op het moment dat u dit weekblad ontvangt is het nog maar on-
geveer twee weken oud. Het is dan weer bijna 16 januari 2015. 
Een datum waar door velen halsreikend naar wordt uitgekeken. 
De datum waarop de Wagenbergse visclub  “S.I.O.G.”  haar eer-
ste  bingo-avond in 2015 op het programma heeft staan.  Plaats 
van samenkomst is Café Restaurant “De Ruif” in de Brouwe-
rijstraat 57 te Wagenberg. In zowel de grote als de kleine zaal 
zijn ruim voldoende zitplaatsen ingericht om het o zo bekende 
spel te kunnen spelen. Er zal worden gespeeld om enorm grote 
levensmiddelenmanden, vleesschotels enz.  Er is een hoofdprijs 
te winnen van maar liefst € 150,-.  “S.I.O.G.” is er trots op te 
kunnen aankondigen, dat de prijzen van de bingoboeken nog al-
tijd niet zijn gestegen.  De prijs voor een boekje van 10 ronden 
bedraagt nog steeds € 8,-.  Een dubbel boekje kost € 14,-. 
De zaal van Café Restaurant “De Ruif” gaat open om 18.30 uur. 
Plaats reserveren is niet nodig en bovendien niet mogelijk.  Wel 
raden wij bingoliefhebbers, die in groepsverband komen en bij 
elkaar aan dezelfde tafel willen plaatsnemen, aan om tijdig aan-
wezig te zijn.  U bent allen van harte welkom. De bingo begint 
om 20.00 uur en wij hopen u allen om 23.00 uur weer naar 
buiten te loodsen.  Tot ziens op vrijdag 16 januari  a.s. 
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van 2015 meemaken, waarin een bijzondere combinatie van 
instrumenten te horen is: Napolitaanse mandoline, mando-
la (tenormandoline) en Milanese mandoline (sopraanluit). Het 
programma is zeer aantrekkelijk en de musici die het uitvoeren 
natuurlijk weer, zoals u gewend bent, van topniveau. U kunt 
plaatsen reserveren.
Gespeeld wordt een afwisselend en goed in het gehoor liggend 
programma van bekende en minder bekende composities. Dat 
programma bestaat voornamelijk uit originele composities, o.a. 
van Piccone, Hoffmann, Calace, Zambrano en  Vincent Beer De-
mander.  In ‘Five Pieces’ van Shostakovich, een werk dat origineel 
voor 2 violen en piano geschreven is, proberen de musici met 
hun mandolines de strijkklank zoveel mogelijk te benaderen, 
zonder het specifieke karakter van de instrumenten uit het oog 
te verliezen, een bewijs van grote professionaliteit.
Duo Mandolino bestaat uit Marina Eckhardt en Gerda Abts. 
Marina Eckhardt studeerde aan het Brabants Conservatori-
um in  Tilburg bij Benny Ludemann en studeerde af als Doce-
rend en Uitvoerend musicus.  Als mandoline- en gitaardocent 
heeft zij een eigen lespraktijk. Ze is muzikaal leider van het 
Zeeuws Mandoline en Gitaar Orkest en als muzikaal ondersteu-
ner verbonden aan het Regionaal Mandoline en Gitaar Orkest 
uit Zwolle. Ze speelt in diverse ensembles en heeft aan 4 cd’s 
meegewerkt: met Ad van Sleuwen (mandoline, piano), 2 cd’s met 
Follie a deux (mandoline, accordeon) en met het Follia Duo 
(mandoline, gitaar). Info over Marina Eckhardt: www.marinae-
ckhardt.nl.
Gerda  Abts uit  Antwerpen studeerde aan het Koninklijk   Vlaams  
Muziekconservatorium af met eerste prijs mandoline met grote 
onderscheiding en eveneens met een eerste prijs voor kamer-
muziek bij Florean Heyerick.  Het hoger diploma man-doline be-
haalde zij aan de Hochschule für Musik te  Wuppertal. Ook het 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

IJsclub Terheijden nodigt u, in prettige sa-
menwerking met ’t Houterom,  van harte 
uit voor haar Nieuwjaarsreceptie op zon-
dag 18 januari  vanaf 13.30 uur in 
’t Houterom, Laakdijk Terheijden (naast 
het clubgebouw IJsclub Terheijden).

THEECONCERT:  DUO MANDOLINO MET 
WILLIE  DEN  HOLLANDER OP ORGEL
op 18 januari in het Witte Kerkje van Terheijden

De Commissie Kerkconcerten wenst u een mooi, goed, gezond, 
energiek en muzikaal 2015.  We verheugen ons erop u dit jaar 
weer in het prachtige  Witte Kerkje bij de theeconcerten te 
mogen ontmoeten.
Zondag 18 januari om 15.30 uur kunt u het eerste concert 
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hoger pedagogisch 
diploma behaalde zij 
weer met grote on-
derscheiding aan het 
Lemmensinstituut
te Leuven. 
Gerda Abts speel-
de met de grootste 
orkesten van België, 
zoals het Symfo-
nisch Orkest van de 
Munt, de Vlaamse 
Opera, de Filharmo-
nie van Vlaanderen, het BRT-orkest en tal van kamerorkesten en 
begeleidde de beroemde bariton José Van Dam, o.a. in de be-
kende aria uit Don Giovanni. Gerda  Abts trad in diverse landen 
op en werkte mee aan verschillende cd’s en speelt in meerdere 
duo’s / ensembles. Momenteel werkt ze ook als gastprofessor 
mandoline aan het Lemmensinstituut, Luca-Arts te Leuven en 
aan de Artesis-Plantijn hogeschool -het Koninklijk Muziekcon-
servatorium te Antwerpen- doceert Gerda Abts als professor 
mandoline, repertoirestudie en literatuurstudie. Info over Gerda 
Abts: www.gevoeligesnaar.be/text/NEDbiograf.html.
Willie den Hollander, afkomstig uit Breda, studeerde aan het 
Brabants Conservatorium af bij Maurice Pirenne. Tevens stu-
deerde ze kerkmuziek in Utrecht en koordirectie, o.a. bij Kurt 
Thomas. Momenteel is ze cantor-organist in Burgh-Haamstede, 
dirigeert diverse koren in Zeeland en heeft een lespraktijk in 
orgel, piano, zang, algemene muziekleer en stemvorming.  Als ad 
hoc begeleider van Duo Mandolino en andere solisten werkt zij 
mee aan concerten door heel Nederland. 
Adres: Hoofdstraat 1, 4844 CA  Terheijden; Aanvang: 18 janu-
ari 2015, 15.30 uur. Entree: slechts € 6,-, incl. thee in de pauze. 
Indien mogelijk een extra bijdrage aan de uitgang. Inlichtingen 
en plaatsen reserveren: 076-5931177 en agaath@kaasschie-
ter.org. Info m.b.t. Witte Kerkje: www.wittekerkjeterheijden.nl.

PUUR  WIT PRESENTEERT: 
BLUE GRASS BOOGIEMEN

Puur Wit, dat is de naam voor de maandelijkse akoestische con-
certen met singer-songwriters en artiesten uit alle windstreken. 
Op donderdag 29 januari 2015 zal de  Blue Grass Boogiemen 
een optreden verzorgen. Puur Wit staat voor muziek in de pure 
vorm, geen poespas. Wit slaat op de plek waar de concerten 
georganiseerd worden; het Witte Kerkje in Terheijden.
Blue Grass Boogiemen

De vierkoppige Nederlandse groep Blue Grass Boogiemen 
maakt al dik twintig jaar deel uit van de voorhoede van de va-
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derlandse rootsmuziek. De band uit Utrecht speelt een opzwe-
pende en feestelijke variant van de bluegrass, een oer-Ameri-
kaans genre dat zijn oorsprong vindt in het Kentucky van de 
jaren vijftig en dat akoestisch gespeeld wordt op instrumenten 
als banjo, gitaar, mandoline, contrabas, mondharmonica en viool. 
Dit authentieke gezelschap komt gewoon uit Nederland, maar 
is door heel de wereld geliefd om hun fantastische spel. Ver-
schillende prijzen sleepten zij al binnen zoals de ‘Crystal Bowl’ 
tijdens het ‘Guinness International Bluegrass Festival’ als meest 
populaire Bluegrass-Band. Ook in eigen land zijn de heren niet 
geheel onbekend:  ze waren te zien op diverse evenementen 
zoals Oerol, North Sea Jazz festival en Lowlands.
In het najaar van 2013 verscheen het vierde album van de groep, 
Delivering The Grass,  maar de band speelt tijdens concerten 
meer dan alleen eigen werk. Blue Grass Boogiemen is idolaat 
van Hank Williams en speelt met grote regelmaat covers van 
hem én andere iconen uit de  Amerikaanse rootswereld.
Kaartverkoop
Kaarten voor het optreden van de Blue Grass Boogiemen kos-
ten € 13,- en zijn verkrijgbaar via  Tinckerbell, Hoofdstraat 72 
in Terheijden en Roots Mail Music, Van Goorstraat 4 in Breda. 
Het is ook mogelijk om kaartjes te reserveren via het email-
adres puurwit@gmail.com. Geef de naam van de artiest aan en 
het aantal kaarten. Vervolgens ontvang je een bevestigingsmail 
en liggen de kaartjes klaar bij de ingang van het Witte Kerkje 
voorafgaand aan het concert. De deuren gaan open om 20.00 
uur en het concert begint om 20.30 uur.
Meer informatie? Kijk op www.puurwitconcerten.nl www.face-
book.com/puurwit Twitter: @puurwit

LENNY KUHR  KOMT NAAR  TERHEIJDEN

De Stichting exploitatie Het Witte Kerkje Terheijden is bijzon-
der verheugd dat Lenny Kuhr Het Witte Kerkje heeft opgeno-
men in haar muzikale toer door Nederland met haar nieuwe 
programma “WIE BEN JE” en wel op zondag 29 maart 2015 
om 15.00 uur.
Velen kennen haar nog van 
de nummers “Visite” en “De 
Troubadour”. Lenny heeft na 
enige jaren afwezigheid nu een 
bijzonder programma vol spi-
ritualiteit, humor en vitaliteit. 
Mede daarom heeft zij gekozen 
voor een tour langs diverse 
kleinere locaties waaronder 
kerkjes. In ‘Wie ben je’  vertelt  Lenny het verhaal van haar 
stemverlies. Meer dan een jaar kon ze niet spreken, laat staan 
zingen en het duurde acht jaar voor haar stem geheel hersteld 
was.  Ze vertelt en zingt over het proces dat je doormaakt als je 
iets wezenlijks kwijtraakt, bijvoorbeeld je stem, je baan, je huis, 
je toekomstperspectief of een dierbare. Over de machteloos-
heid, de woede, de pijn, de aanvaarding en de weg omhoog naar 
essentiële inzichten. Dimitri  van  Toren noemde het het mooi-
ste Nederlandstalige liedjesprogramma dat hij ooit meemaakte. 
Samen met Cor Mutsers op gitaar en waar het kan met Mischa 
Kool, basgitaar, neemt Lenny Kuhr je mee op een spannende, 
ontroerende en inspirerende reis naar het antwoord op de 
vraag ‘Wie ben je’.
Het aantal plaatsen in het kerkje is beperkt.  Daarom is het 
verstandig om nu al kaarten te reserveren. De toegangsprijs 
bedraagt € 15,00.  Stuur een email aan info@wittekerkjeter-

www.rondomdetoren.nl
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heijden.nl en vermeld uw naam en adres en het aantal gewens-
te kaarten. U krijgt dan informatie over de betaling waarna de 
kaarten worden toegezonden.  Telefonisch bestellen kan ook.
St. Exploitatie  Witte Kerkje
Jan Vonk, 06 - 27 02 10 28,  www.wittekerkjeterheijden.nl

SUCCES CAFÉ-QUIZ DE ZEVENDE HEMEL 

Donderdag 13 november organiseerde café de Zevende He-
mel voor de eerste keer de Zevende Hemel café-quiz.  Na drie 
donderdagavonden café-quizzen  mogen we wel zeggen dat 
de café-quiz een succes is. De quiz-avond bestaat uit 8 rondes 
waarvan 6 rondes met 10 vragen over de meest uitlopende on-
derwerpen zoals muziek, sport, algemeen, geschiedenis, dieren, 
landen & geografie, techniek en wetenschap, eten & drinken, ver-
voer en wat al niet meer.  We hebben 1 ronde met fotovragen 
en 1 ronde met muziekfragmenten. Enkele reeds gestelde vra-
gen zijn: waarom werd Donald Duck in Finland ooit verboden? 
Of:  wanneer vond de Guldensporenslag plaats? 
Je kunt een team samenstellen met bijvoorbeeld je collega’s, 
medesporters, leden van jouw carnavalsvereniging, de buren,  
vrienden of familie. Je kunt deelnemen als team (maximaal 4 
personen) maar ook alleen.  Het inschrijfgeld is € 1,50 per per-
soon en het inschrijfgeld is ook het prijzengeld.  De volgende ca-
fé-quiz avonden zijn: donderdag 15 januari, donderdag 29 januari, 
donderdag 26 februari, donderdag 12 maart en donderdag 26 
maart. De café-quiz avonden beginnen om 20.00 uur en duren 
± 2 uur. Kijk op www.cafedezevendehemel.nl  voor de avonden  
wanneer de café-quiz gespeeld wordt.  Inschrijven kan op de 
quizavond zelf.  
Café de Zevende Hemel, Hoofdstraat 20  Terheijden. Tel. 076-
5932211 en de antwoorden op de eerder gestelde vragen: om-
dat hij geen broek aan had en in 1302.

BIBLIOTHEEK  TERHEIJDEN 
ZOEKT  VRIJWILLIGERS

Bibliotheek Theek 5 is op zoek naar vrij-
willigers die de vestiging Terheijden van-
af januari willen versterken op woens-
dagmiddag van 15.00 tot 17.45 uur.  Wij 

zoeken vrijwilligers die ondersteuning bieden bij het opruimen 
van boeken,  het presentabel houden van de bibliotheek en het 
doorverwijzen  van klanten.
Wat krijgt u er voor terug? 
Een werkomgeving in een informele sfeer en inspirerende om-

Hoekbankstel Patio 

Ook voor het stofferen van uw woning bent u bij ons aan 
het juiste adres!! • PVC vloeren • Raamdecoraties  • Gratis  
opmeten en offerte • Eigen stoffeerders en gordijnatelier. 

Uw waarborg voor: • Eerlijk vakmanschap • Gedegen voorlichting • Vakkundig advies 

895,00 

Als bank 200cm. 495,00 
Als bank 230cm. 575,00 
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geving,  een goede en zorgvuldige begeleiding door de vaste col-
lega’s, een duidelijk en overzichtelijk takenpakket en een goed 
vrijwilligersbeleid. Daarnaast een gratis Bibliotheekpas en het 
tegen gunstige voorwaarden gebruik maken van producten en 
diensten van Theek 5.
Bent u geïnteresseerd?
Stuur een e-mail naar Arlette Koreman, vestigingscoördinator 
Bibliotheek Theek 5: a.koreman@theek5.nl,  neem contact op 
via 085-7441052  of  kom langs in de bibliotheek.

DE HERSENSTICHTING  VRAAGT 
UW  STEUN

Veel enthousiaste collectanten gaan in de 
week van 2 t/m 7 februari 2015 in Ter-
heijden op pad om geld in te zamelen 
voor ruim  4 miljoen mensen met een 
hersenaandoening. 
Er zijn veel verschillende hersenaandoe-
ningen, zoals beroerte, hersenletsel, autis-
me, dementie, hersentumor en de ziekte 
van Parkinson. Een op de vier mensen 

krijgt ooit in zijn of haar leven met een hersenaandoening te 
maken. 
De opbrengst van de collecte wordt besteed aan wetenschap-
pelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te le-
veren aan een betere toekomst voor mensen met een hersen-
aandoening. 
Voor dit werk is veel geld nodig.  Geef daarom aan de collectant. 
Ook kunt u uw gift overmaken op gironummer 860 t.n.v.  Her-
senstichting Nederland te Den Haag. 
Alvast heel hartelijk dank voor uw steun!
Meer informatie is te vinden op www.hersenstichting.nl

VLUCHTWEG: 
KOFFERS  STROMEN  BINNEN 
Ondanks extreem slecht weer

Het weer was bar en boos op zaterdag 
27 december 2014.  Stichting Drimmelen 
Connect! had deze derde kerstdag uitge-
kozen als de ideale dag om oude koffers te 

verzamelen voor de uitvoering van het  Vier-5 mei Event  Vlucht-
weg. De weergoden brachten echter de hele dag sneeuw, wind 
en vooral ijzig koud weer. Helaas was het buiten te slecht om 
een voorproefje te kunnen laten horen en zien door de zangers 
en zangeressen van het  Vier-5 mei Event. Gelukkig werden er 
toch volop koffers gebracht naar de glibberige verzamelpunten. 
Aan het eind van de dag heeft Notaris Geerse een briefje uit een 

Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
www.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297

Voor een avond culinair genieten!

Ripasso Winter menu
Om het nieuwe jaar goed te 
beginnen serveren wij in heel 
de maand januari weer een 

feestmenu!

4 gangen verrassingsdiner
inclusief cava en koffie met friandises!

€ 39,50
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koffer gehaald  met als prijs een figurantenrol bij de opvoering 
op 4 mei. De winnaar voor deze figurantenrol is mevr.  Maart-
je Hoeve uit de Geerakker in Wagenberg. Zij is inmiddels per-

soonlijk op de hoogte 
gesteld.
Na deze start van 
onze actie Offer je 
Koffer gaan we al 
richting 200 koffers, 
maar ons streven is 
om nog veel meer 
koffers te verzamelen. 
Ongetwijfeld zijn er 
veel mensen die al een 
koffer klaar hadden 

staan, maar die door het slechte weer de koffer(s) niet heb-
ben gebracht. Ook deze koffers willen wij graag alsnog in 
ontvangst nemen. In Terheijden is het mogelijk de koffers in 
te leveren bij Petra Kimmel, Weegbree 4. In Wagenberg zijn 
de koffers welkom bij Anton van Duijnhoven, Parallelweg 24 
en in Made bij Jolanda van Bragt, De Gijster 78. Mocht er op 
bovenstaande adressen niemand thuis zijn, dan mogen de kof-
fers gewoon achtergelaten worden bij de voordeur.  Wij zor-
gen er dan voor dat ze naar onze verzamelruimte worden ge-
bracht. Inwoners uit de andere dorpen kunnen natuurlijk ook 
op een van de drie bovenstaande adressen koffers inleveren. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om te bellen naar Cor de  Wijs 
in Made, telefoonnummer 06-30788383 of 0162-686489.  U 
kunt dan een afspraak maken wanneer Cor of een van onze 
andere vrijwilligers bij u langs komt om de koffer(s) op te halen.  
Alvast onze dank voor uw medewerking! 

MAAGVERKLEINING

Mijn poes spint. Ik ook. Niet dat ik het ritmisch vibrerende geluid 
produceer dat bepaalde katachtigen maken.  Nee, mijn lichtelijke 
verslaving heet ‘spinnen’.  Al rennend, springend, staand en zit-
tend op de pedalen van een instelbare indoorfiets trap ik me op 
bevel van niet onaardige instructrices op muziek drie slagen in 
de rondte. Goed voor je lijf, goed voor de geest, zeggen ze. Maar 
omdat het een groepsactiviteit betreft is het ook goed voor 
je netwerk. Want je komt ze tegen, van alle soorten en maten, 
lotgenoten die ook dezelfde kant uit willen.  Zo zat begin janu-
ari een formidabele veertiger naast me. Formidabel wat betreft 
vetafzetting. Hijgend en puffend probeerde hij zijn pedalen te 
geselen. Hij zat vooraan in het fietsklasje. Dus tientallen spinners 

konden zijn imposante achterkant en -werk bewonderen. Som-
migen zag je kijken: ’Goh, dan valt het bij mij nog wel mee en dat 
ná de feestdagen’. Een vorm van zelfkastijding en masochisme 
kon ik hem dan ook niet ontzeggen.  Tussen alle fietsbedrijven 
door vertelde hij me vol trots dat hij recent 15 kilo was afgeval-
len,  maar weet je,  ‘het jojo-effect’, en zonder dat hij er erg in 
had was hij weer 20 kilo zwaarder. Maar zijn redding was nabij. 
Hij stond op de wachtlijst voor een maagverkleining. Aan mijn 
flauwe reactie op zijn ontboezeming zal hij gemerkt hebben dat 
hij enige verwarring bij mij had teweeggebracht. Hij kon de dis-
cipline al opbrengen van veel onverzadigd vet afscheid te nemen 
en nu toch een medische ingreep? Het liet me niet los en na 
afloop van het getrappel in het kleedlokaal bleek dat een andere 
spinner ook met die vraagtekens onder de douche stond. Hij 
kende iemand met overvloedig overgewicht die de jojo ook de 
deur wilde wijzen en hij kreeg een maagverkleining. Gevolg:  kon 
bepaalde eetwaren niet door de smalle opening geperst krijgen 
en worstenbroodjes in andere vorm oraal teruggeven is nu ook 
weer niet de bedoeling van de bakker. Hij zou zelfs veel meer 
kans op een herseninfarct of -bloeding (?) lopen.  Thuis gekomen 
googlede ik ‘maagverkleining’ al voordat mijn jas aan de kapstok 
hing. De meest voorkomende complicatie is het heel vervelende 
dumping syndroom.  Je kunt last krijgen van misselijkheid, kramp, 
zweten, diarree en duizeligheid. Je kunt er wat aan doen. ‘Om 
het dumping syndroom te voorkomen is het belangrijk te stop-
pen met eten zodra je een vol gevoel krijgt’, zo lees ik. Hoogst 
merkwaardig.  Dus de kans is groot dat je na zo’n verkleining 
gaat stoppen met eten,  want ieder pondje gaat door het mondje 
en verlaat je …….. Dat was toch zijn bedoeling? Mijn gewichtige 
spinmaat had zonder ingrepen al voor 15 kilo succes gescoord. 
Valt op in plaats van af. Gebrek aan zelfdiscipline of medische 
noodzaak?  Voor hem ook een vrije artsenkeuze…..? 
Toch hield ik een zwak voor hem.  Hij besloot met de slogan: ‘je 
gezicht naar de zon, want dan heb je altijd je schaduw achter je!’ 
Moge zijn schaduw in 2015 steeds kleiner worden!
Jan

EUROPEES KAMPIOEN KARATE  SENSEI 
KEVIN  VERVOORT GESLAAGD  VOOR 4e

DAN SHOTOKAN KARATE
 

Op zondag 14 december heeft Sensei Kevin Vervoort zijn 4e 
dan Shotokan Karate gehaald bij de Karate do bond Nederland 
(K.B.N.) in Leersum. Het examen bestond uit diverse onderde-
len en demonstaties. Kevin liet bij het onderdeel kata de ver-
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plichte Shotokan kata (schijngevecht) zien, daarnaast moest hij 
een kata van een andere stijl laten zien die niet in het Shotokan 
lijst staat. Hij heeft een Asai Ryu kata laten zien van het hoog-
ste niveau. Tijdens de demonstatie met de wapens heeft Melissa 
Broekman (3e dan karate) de aanvallende rol vertolkt en zij heeft 
Kevin met volle overtuiging aangevallen. Hierbij heeft Kevin ver-
dedigende technieken uitgevoerd door op snelle wijze de wa-
pens afhandig te maken en de tegenstander naar de grond  toe 
te brengen en met een techniek uit te schakelen. Al bij al heeft 
Kevin een mooi technisch examen laten zien, de opmerkingen 
van de examencommissie waren niet de minsten en hij mocht 
zelfs complimenten ontvangen voor de wijze waarop Kevin de 

uitvoering van al de onderdelen heeft 
laten zien. Kevin is nu in het bezit van:  
4e Dan KBN  (karate Do-Bond Ne-
derland) 
4e Dan WJKA  (World Japan Karate 
Association)
Bevoegd leraar JKA  (Japan Karate As-
sociation Netherlands)
Examinator JKA/WJKA tot 3e dan 

Namens het bestuur en leden van Karate vereniging  Terheijden, 
gefeliciteerd met het behalen van jouw 4e dan KBN Sensei.  Ke-
vin  Vervoort geeft Karateles in de Cour, Markstraat  Terheijden 
op maandag, woensdag en vrijdag.  Voor meer info: Jan  Vervoort 
06-52848378 of www.karate.nl

SCHITTERENDE  POSTDUIVEN 
TENTOONSTELLING CC DRIMMELEN

De vogelgriep strooide nog bijna roet in het eten,  maar ge-
lukkig werden de maatregelen net op tijd opgeheven zodat de 
postduivenliefhebbers in de gemeente Drimmelen toch op 20 
december hun jaarlijkse tentoonstelling konden houden.
Op vrijdagavond 19 december werden door een vijftiental lief-
hebbers uit Terheijden, Wagenberg, Made en Lage Zwaluwe de 
mooiste postduiven gebracht naar het duivenlokaal van Post-
duiven Vereniging Terheijden aan de hoek Abtslaan/Rode Vaart 
te Terheijden.
Bij de tentoonstelling gaat het dus om mooie postduiven en dit 
in tegenstelling tot de vluchten met de postduiven, waar het gaat 
om snel weer naar huis vliegen. Hierbij spelen oriëntatievermo-
gen, motivatie en vliegkracht een grotere rol dan de schoonheid 
van de postduif. 
Op zaterdagochtend werd door 
een erkend keurmeester bepaald 
welke de mooiste postduiven wa-
ren uit de 119 duiven die gebracht 
waren. Er werd gestreden in di-
verse categorieën en de uitslag 
was als volgt:
Oude doffers (duif van het man-
nelijk geslacht geboren in 2013 of 
eerder): Winnaar werd hier een 

duif van 2005 met als eigenaar Jan Polak uit Lage Zwaluwe. Bij 
de oude duivinnen (duif van het vrouwelijk geslacht geboren 
in 2013 of eerder) werd er een duivin van de Combinatie De 
Peijper-Bundz uit  Terheijden als mooiste aangewezen.  Deze duif 

werd tevens als mooiste van alle aan-
wezige duiven ‘gekroond’. Bij de jonge 
doffers (geboren in 2014) werd een 
schitterende kras doffer van de Com-
binatie Willemse-Dudok  uit Wagen-
berg de winnaar. Bij de jonge duivin-
nen werd een duif van Bas  Vervuren 
uit Terheijden de winnares (deze duif 
heeft Bas trouwens als kleine jonge 

duif van Rex de Leeuw uit Made gekregen). De totale uitslag is 
te vinden op www.pvterheijden.nl waar ook nog meer mooie 
foto’s staan.
Het was weer een zeer geslaagde tentoonstelling en namens 
CC Drimmelen iedereen een gezond en sportief 2015 gewenst. 

BENGELTJES WINNEN 
KERSTHANDBALTOERNOOI MIXED-UP

Handbalvereniging Mixed-Up uit Wa-
genberg heeft in samenwerking met 
de basisscholen Elsenhof, Schittering, 
Zeggewijzer, Zonzeel en met onder-
steuning van Jumbo van Meerendonk 
te Terheijden en de Gemeente Drimmelen op dinsdag 23 de-
cember jl. een leuk en gezellig kersttoernooi gehouden. De 
teams -samengesteld uit kinderen van groep 3 t/m 8- waren 
omstreeks kwart voor negen gestart met een gezamenlijke 
warming-up gegeven door Ronald Lievens en Ronny Vincken. 
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dus bekend. BV Maandag speelde hierin tegen de  Vriendschap 3; 
de wedstrijd werd gewonnen met 16 -14 door de Vriendschap 
3 die hierdoor naar de finale ging. PWA speelde tegen Keus 
Genoeg; hier werd de uitslag 21 - 9 zodat ook PWA zich ruim-
schoots finalist mocht noemen. 
De finale tussen de Vriendschap 3 en PWA kende een span-
nend verloop, want na het 3 banden was de stand  5-5, en na het 
bandstoten was er nog steeds van alles mogelijk want de stand 
was toen 11-9 in het voordeel van PWA. Bij de libre partijen 
wisten beide ploegen 5 matchpunten te behalen zodat de eind-
overwinning met 16-14 naar PWA uit Fijnaart ging. 

Goede partijen werden gespeeld: 
Bij het 3 banden door Piet van Steen van PWA met een moyen-
ne van 4.33 en een serie van 10. 
Bij het bandstoten door Cees Daamen van ESDO met een moy-
enne van 3.80. 
Bij het libre door Henk van Meer van de Vriendschap met een 
moyenne van 6.20. 
Dit  Triatlontoernooi is mede mogelijk gemaakt door 
de volgende sponsors: 
Slachterij Havermans,  Van Turnhout schilders, Café restaurant 
De Ruif, Zonzeel beheer, Pals Installatiebureau, V/d Reyt Mest-
stoffen, Stokvis Trading bv, Fievet Transport, Slager Leo Hermans, 
Garage Janssens, RSK Brabant, Bax Hout, Patric Diepstraten, 
Pierre Verhoef grondwerken, Rasenberg Wagenberg, XXL De-
sign, Autobedrijf Sprangers, Expodium Businesscenter, Slijte-
rij Van Dongen, Aannemersbedrijf Johan Damen, Gebr. v. Dijk, 
Bart’s renovatie, V. Groesen Transport, Koopmans recycling,  Van 
Beek metaalhandel, Vermeulen Sloopwerken, Troefmarkt Wa-
genberg, de Bloemenstal Wagenberg, Van Beek tractors, Rabo-
bank Amerstreek, Stolwerk metaal, Antonissen Schilderwerken, 
Bouwbedrijf Frans Joosen, Donckers fysiotherapeut, Commeren 
schilderwerken, Les Lips rijopleiding, Christian de Jongh Profit 
en Progress, Café De Harmonie (Joep van Bekhoven), Haver-
mans Assurantiën en Handelsonderneming Verhoef.

KOPPELTOERNOOI DRIEBANDEN 2015   
In café de Zevende Hemel in Terheijden

Biljartvereniging “de Zevende Hemel” organiseert dit jaar weer 
het koppeltoernooi driebanden. Dit gezellige koppeltoernooi 
wordt ook dit jaar weer gespeeld volgens het Belgisch punten-
tellingsysteem met een maximum van 30 beurten per partij. Het 
minimaal te halen caramboles, afhankelijk van het gemiddelde, is 
9. Het inschrijfgeld voor dit koppeltoernooi bedraagt per koppel 
€ 15,00. Het prijzengeld is afhankelijk van het aantal deelnemers. 
Het koppeltoernooi start 20 februari en u kunt inschrijven t/m 

Daarna hebben de teams, genaamd Bengeltjes, The Champi-
ons, Kerstmutsen, Toppertjes en Zeggewijzer in hun onder-
linge wedstrijden fel gestreden om de overwinningen. Het 
in groten getale opgekomen publiek heeft genoten van hun 

prestaties en het bleef tot en met de finale zeer spannend. 
Beide finalisten  waren van basisschool  De Schittering uit 
Hooge Zwaluwe. The Champions, bestaande uit alleen jongens, 
hadden verwacht de Bengeltjes in de finale op te rollen, omdat 
zij in de poulewedstrijd met 8 - 2 hadden gewonnen. Het tegen-
deel was waar. De Bengeltjes waren zeer strijdbaar en wisten in 
de laatste minuut met 4 - 3 te winnen,  zodat de The Champions 
ontgoocheld tweede werden.
Wethouder Jan-Willem Stoop heeft de winnaars een ludieke 
cup met grote oren overhandigd en tevens aan alle deelnemers 
een attentie (pakje Tintel Fris, appel en fruitreep, geschonken 
door Jumbo van Meerendonk te Terheijden) uitgereikt.
Wij kunnen terugzien op een geslaagd toernooi en willen alle 
vrijwilligers (begeleiders, scheidsrechters en organisatoren) 
hartstikke bedanken voor hun inzet en de sponsoren voor hun 
ondersteuning.
Toernooicommissie Mixed-Up 2000.

PWA UIT FIJNAART WINNAAR 25e 
BILJARTTRIATLONTOERNOOI

Op zondag 28 december jl. werd in café restaurant De Ruif 
in Wagenberg in een fantastische ambiance weer de finaledag 
gehouden van het biljart triatlon toernooi. Dit ‘kersttoernooi’ 
wordt jaarlijks georganiseerd door biljartvereniging de Vriend-
schap die hier zijn thuisbasis heeft. De triatlon betreft de spel-
soorten libre, bandstoten en driebanden. Er werd gespeeld op 
twee tafels, in ploegen van 5 personen, en iedere deelnemer 
speelt een partij libre, bandstoten en 3 banden. 12 ploegen uit 
de regio deden mee aan deze gezellige krachtmeting  van 2014. 
Het toernooi begon dit jaar op 18 en 19 december met de 
voorrondes. Hieraan werd deelgenomen door ESDO uit Ter-
heijden, PWA uit Fijnaart, BRC Gesellies uit Zevenbergen, DZD 
uit Zevenbergen, ’t Bielske uit  Wagenberg,  ’t Sluisje uit Ooster-
hout en de Vriendschap 1 en 3. 
Uitslagen waren: ESDO - ‘t Bielske 13 -17; DZD - BRC Gesel-
lies 18 -12;  PWA - ’t Sluisje 18 -12;  Vriendschap 1 -  Vriendschap 
3 10 -20. 
Op 22 en 23 december werden de kwartfinales van het toer-
nooi gespeeld. Hieraan werden toegevoegd de halve finalisten 
van vorig jaar.  Dit waren Keus Genoeg, BV Maandag, KBO en 
de  Vriendschap 2. 
De uitslagen hiervan: BV Maandag - DZD 18 -12; Keus Ge-
noeg - ‘t Bielske 26 - 4;  Vriendschap 3 - Vriendschap 2 18 -12; 
PWA - KBO 19 -11.  Verrassend in de kwartfinale was de uit-
schakeling van de winnaar van de vorige editie, KBO uit  Wagen-
berg, door PWA uit Fijnaart met de cijfers 11-19. 
Daarmee waren de halve finalisten van zondag 28 december 
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31 januari. Het toernooi wordt gespeeld op donderdagavond 
en vrijdagavond, zaterdagmiddag en zaterdagavond en zondag-
middag en zal, afhankelijk van het aantal deelnemers, tot eind 
april duren. Inschrijfformulieren kunt u afhalen en inleveren in 
café de Zevende Hemel, Hoofdstraat 20,  Terheijden of via www.
biljartverenigingde7dehemel.nl.  Voor informatie en inlichtingen: 
Jan Diepstraten 06-3747524.

GOEDE VOORNEMENS 2015
“Kom in beweging om fit te blijven en/of te worden”

Stelt u zichzelf ook wel eens de vraag “ben ik nog (voldoende) in 
beweging”? Zijn uw goede voornemens voor dit nieuwe jaar om 
meer in beweging komen?  In  Terheijden wordt in de zaal van 
de Cour door gymvereniging  AMICITAS op donderdagochtend 
voor senioren  gymnastiek gegeven.  Volgens de visie  “Fit for 

life” verzorg ik bewegingslessen,  waardoor je lichamelijk, gees-
telijk en ook sociaal actief fit wordt of blijft. Heeft u interesse, 
kom dan eens vrijblijvend meedoen op donderdagochtend om 
9.30 uur in zaal de “Cour”. Drie kwartier bewegen met een leu-
ke groep mensen en daarna gezamenlijk afsluiten met een kopje 
koffie/thee. Er kunnen nog enkele deelnemers bij, dus ik nodig 
u van harte uit om een keer mee te doen! Tot in de “Cour”! 
Vriendelijke groet, Monique Peters.

TRAAIS KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN

De eerste ronden zijn gespeeld.  Aanstaand weekend gaan we 
verder met het toernooi om te zien wie zich, als opvolger van 
Jan Franken, dit jaar zal kronen tot  Traais Kampioen  Drieban-
den 2015. De wedstrijden worden gespeeld in de tot biljartwal-
halla omgetoverde zaal van de Gouden Leeuw.  Zowel vrijdag 16, 
als zaterdag 17 januari is er nog sprake van spannende wedstrij-
den en op zondag 18 januari zullen om 12.00 uur de halve finales 
worden gespeeld. Het toppunt van het toernooi is uiteraard de 
finale welke deze dag ook zal worden gespeeld en wel om 16.00 
uur. Graag nodigen wij u uit om ons toernooi te bezoeken en 
te genieten van de fraaie figuren die op de tafels zullen worden 
neergelegd. 
Vriendelijke groet, Biljartvereniging  Touché.



                                                                                   TRACTORS BY NIGHT

26



                                                                                   TRACTORS BY NIGHT

27

KERKEN

POLITIEK

AD LAMBREGTS
Nieuw raadslid Lijst Harry Bakker stelt zich voor

Mijn naam is Ad Lambregts en ik ben 46 jaar oud. Samen met 
mijn vrouw en twee kinderen woon ik in de polder van Zeven-
bergschenhoek waar wij een paardenpensionstalling hebben.

Naast mijn vaste werk bij de 
CNC Moerdijk houd ik mij 
graag bezig met het welzijn van 
het buitengebied.  Vooral om-
dat ik ben opgegroeid in een 
hardwerkend gezin met een 
loon-grond en verzet bedrijf 
kan ik me goed inleven in de 
mensen die hier wonen. In mijn 
vrije tijd repareer en onder-
houd ik auto’s.
Het is voor mij erg belang-
rijk dat de bewoners van de 

gemeente Drimmelen sterk staan in hun rechten en plichten. 
Door mijn lange inzet en betrokkenheid met de Lijst Harry  
Bakker hoop ik een goede deelnemer te kunnen zijn voor deze 
mooie partij!
Fractievoorzitter Ton  Verhoeve heette  Ad als nieuw raadslid 
namens alle andere leden van de fractie van Lijst Harry Bakker 
van harte welkom. Zoals wij in de fractie elkaar ondersteunen 
zal ook Ad nu opgenomen worden en wegwijs gemaakt wor-
den in de gemeentepolitiek. Ad heeft als aandachtspunten on-
der andere Ruimtelijke Ordening en Woningbouw en Openbare 
ruimte. Wij hebben het volste vertrouwen dat Ad een ideale 
vertegenwoordiger voor het buitengebied van onze gemeente 
zal zijn, hij weet immers van de hoed en de rand!

LIJST HARRY BAKKER HEEFT 
VERTROUWEN IN DRIMMELEN!

Lijst Harry Bakker heeft een bewogen jaar achter de rug. Bij 
de verkiezingen in maart 2014 heeft de kiezer massaal gekozen 
voor Lijst Harry Bakker, wat ons 8 van de 21 zetels in de ge-
meenteraad heeft opgeleverd. Er is een nieuw coalitieakkoord 
opgesteld, wat gericht is op een gezonde toekomst voor Drim-
melen. De financiële situatie van Drimmelen is positief.  Het blijft 
wel van groot belang het geld goed te investeren in Drimmelen, 
in zaken waar u als burger, vereniging of bedrijf echt iets aan 
heeft. 
Lijst Harry Bakker redt hulp in de huishouding
In de media is bijna dagelijks aandacht voor jeugdzorg en hulp in 
de huishouding. Deze taken zijn samen met de Participatiewet 
per 1 januari 2015 overgeheveld van het rijk naar de gemeenten. 
Echter, de regering  VVD en PvdA heeft deze overdracht gedaan 
met een aanzienlijk lager budget. Wat dit voor mensen, werk-
zaam in deze sector, betekent is helaas al duidelijk geworden 
(velen ontslagen, terwijl dit kabinet juist meer werk zou creë-
ren). Lijst Harry Bakker zorgt ervoor dat er op lokaal niveau wel 
sociaal beleid wordt gevoerd. 
In juli 2014 hebben we al bereikt dat de hulp in de huishouding 
in ieder geval de eerste helft van 2015 niet zou veranderen en 
mensen persoonlijk benaderd gaan worden (maatwerk). Echter, 
in de gemeenteraad van december bleek dat mede in verband 

met verandering van landelijke regelgeving onze burgers die hulp 
in de huishouding nodig hebben toch gekort zouden worden. 
Reden voor Lijst Harry Bakker om  weer aan de bel te trekken 

en  ervoor te zorgen dat mensen  die deze hulp nodig hebben 
en echt niet kunnen betalen deze behouden.  Alle partijen steun-
den uiteindelijk ons initiatief.  De definitieve invulling van hulp in 
de huishouding wordt het eerste kwartaal van 2015 behandeld 
in de gemeenteraad.   Wij gaan voor een eerlijke en sociale in-
vulling. Uiteraard kijken wij ook wat mensen zelf nog kunnen. 
Wij  hebben vertrouwen in de toekomst en ook een groot vertrou-
wen in u als burger, vereniging of bedrijf.  Samen met u willen we 
bouwen aan een Drimmelen waar het prettig wonen en werken is.  
Er wordt door u al heel veel opgepakt en wij zullen ons in 2015 
hard maken voor een subsidieregeling voor burgerinitiatieven, 
zodat er nog meer mooie dingen in de gemeente Drimmelen 
gerealiseerd kunnen worden.
2015  wordt  hét jaar voor heel de gemeente Drimmelen.
Lijst Harry Bakker.

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

Diensten door de week  en  in het  weekend.
Zaterdag 17 jan. 19.00 uur: geen  dienst.
Zondag 18 jan. 9.30 uur: Eucharistieviering t.g.v. Patroonhei-
lige Antonius Abt  m.m.v. Kloveniersgilde.  Voorganger pastoor
J. Demmers - Dames- en Herenkoor.
Maandag 19 jan. 9.00 uur: Eucharistieviering t.g.v. teerdag 
Kloveniersgilde  Antonius  Abt.
10.30 uur: Woord- en Communieviering in  Verzorgingshuis 
Antonius  Abt.  Voorganger Dhr. K. Karremans.
Zaterdag 24 jan. 19.00 uur: Woord- en Communieviering. 
Voorganger Mevr.  A. Schoenmakers - Anthony Singers.
Maandag 26 jan. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger Dhr. P.  van Gils.
MIJN  KERK  IN  BALANS
Ook in 2015 wil de Vijf Heiligen Parochie toch weer enigszins 
in evenwicht zijn. En dan bedoelen wij een evenwicht tussen 
inkomsten en uitgaven. Door middel van uw geldelijke bijdra-
gen probeert het parochiebestuur een evenwicht te bereiken. 
Immers de uitgaven zijn nodig om samen kerk te kunnen zijn. 
Zonder inkomsten geen kerk en geen zorg  voor anderen.  U 
wilt toch ook niet dat het zover komt.  Dat u niet meer naar 
de kerk kunt in onze parochie,  maar aangewezen zou zijn op 
andere parochies, verder weg. Dat we niet meer omkijken naar 
onze naasten, die onze steun en hulp niet kunnen missen. Het 
is nog niet te laat. Om in de toekomst kerk te kunnen blijven 
is geld nodig.  Uw geld.  De actie “Kerkbalans” wordt gehouden 
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in de periode 18 – 31 januari 2015. De bijdrage die u betaalt, 
wordt gebruikt voor de lopende kosten, waaronder pastora-
le zorg, bijzondere vieringen, personeelskosten, het onderhoud 
van de gebouwen, verwarming, verlichting, speciale projecten. 
EENVOUDIG is de mogelijkheid om uw bijdrage aan de paro-
chie zonder drempel aftrekbaar te laten zijn voor de belastingen 
als u een afspraak wilt maken voor 5 jaar. Het fiscaal voordeel 
kan afhankelijk van uw inkomen zelfs oplopen tot 52%. Neem 
contact op met het parochiekantoor en wij regelen gratis voor 
u een  overeenkomst die door de belastingdienst  geaccepteerd 
is.  Hebt u geen brief “Kerkbalans” ontvangen, of bent u deze 
kwijt, dan kunt u altijd uw bijdrage gewoon storten op bank-
rekening NL06RABO 0150601468 ten name van Vijf Heiligen 
Parochie. Mag het nieuwe jaar voor u, voor onze kerk en voor 
onze parochie een goed jaar worden.  Uw parochiebestuur re-
kent op uw onmisbare medewerking en dankt u bij voorbaat.

VERDELING PORTEFEUILLES  

Harry Bakker is benoemd als plaatsvervanger van wethouder 
Janus Oomen. In het college is gesproken over de portefeuille-
verdeling tussen wethouder Jan-Willem  Stoop en wethouder 
Harry  Bakker.  Deze ziet er voor de vervangingsperiode als 
volgt uit:
J.W. Stoop: Openbare ruimte - Verkeer en vervoer - Sport, 
accommodaties en buurthuizen - Water - Ruimtelijke Ordening 
- Volkshuisvesting - Bouw- en woningtoezicht - Grondzaken - 
WABO - Monumentenzorg
H. Bakker: Dorpsgericht werken - Intergemeentelijke samen-
werking - Bedrijfsvoering en dienstverlening - Dierenwelzijn in-
clusief hondenbeleid - Cultuur en media - Publiekszaken - 
Archief - Financiën
Voor het loco-burgemeesterschap blijft de huidige verdeling 
gehandhaafd.  Wethouder Harry Bakker neemt het derde loco-
schap van Janus Oomen waar.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Fout in gemeentegids
In de gemeentegids van 2015 staat op pagina 10 een fout in de 
openingstijd van de Milieustraat op zaterdag. De Milieustraat is 
op zaterdag geopend van 10.00 tot 15.00 uur. De genoemde 
openingstijd van 9.00 tot 12.00 uur  is niet juist.  Wij vragen u 
deze tijd in uw gemeentegids te verbeteren. De genoemde ope-
ningstijden van de Milieustraat van maandag tot en met vrijdag 
kloppen wel. 
BEKENDMAKINGEN
Ingekomen omgevingsvergunning-aanvragen
Terheijden, Hoofdstraat 4 (4844 CE) (W-2014-0466): Het ver-
vangen van kozijnen en kappen van een boom.
Terheijden, Moerdijkseweg 1 (4844 PC) (W-2014-0465): Het in-
tern wijzigen van de dierenaantallen en bedrijfsinrichting.
Terheijden, Raadhuisstraat 1 (4844 AA) (W-2014-0459): Melding 
brandveilig gebruik.
Wagenberg, t.h.v. Dorpsstraat 60 (W-2014-0463): Het bouwen 
van 3 patiowoningen en 2 appartementen.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Huijgenstraat 10 (4844 AZ) (W-2014-0381): Plaatsen 
van een erker aan voorzijde van de woning.
Terheijden, Raadhuisstraat 2 (4844 AC) (W-2014-0353): Het 
kandelaberen van een plataan op het zijerf.

DORPSGERICHT WERKEN
Dorpsspreekuren: in Terheijden op de 
eerste donderdag van de maand tussen 
10 en 11 uur in ’t Antonius  Abt; in Wagenberg op de tweede 
woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur in Plexat.

MINISTERIËLE ONDERSCHEIDING  VOOR 
BREDASE AUTEUR

Deze maand vlogen de Bredase auteur en illustrator Esther van 
der Ham en medeauteur Elsbeth de Jager met hun kinderboek 
‘Jamil & Jamila’ naar Gaziantep en Kilis aan de Syrische grens.
Zij bezochten Syrische (wees)scholen en hadden gesprekken 
met vluchtelingen en traumadeskundigen in Gaziantep en Kilis. 
Het boek werd in ontvangst genomen door twee Syrische inte-
rim ministers:  Zijne Excellentie de heer Mr. Mohiuddin Binanah, 
Minister of Education, en Hare Excellentie mevrouw Taghrid 
Al-Hajali, Minister of Culture and Family in the Syrian Interim 
Government. 
Van het Ministry of Culture and Family ontvingen  Van der Ham 
en De Jager een officiële onderscheiding  “voor hun belangrijke 
werk aan het boek Jamil & Jamila, dat van groot belang is voor de 
Syrische kinderen”.  Tevens werd gemeld dat het boek voldoet 
aan het doel dat het de jonge Syrische oorlogsslachtoffers helpt 
op hun weg van traumaverwerking. 
Kindertrauma’s
In Syrië gaan miljoenen kinderen 
niet meer naar school en zijn 
naar schatting 2 miljoen kinderen 
getraumatiseerd door oorlogser-
varingen. Dat geldt ook voor Ja-
mil en Jamila die in het Syrische 
vluchtelingenkamp Bab as Salaam 
wonen. Elsbeth de Jager en Esther 
van der Ham lanceerden in okto-
ber 2014 een boek over hen dat 
inmiddels in de Arabische, Neder-
landse en Duitse taal is versche-
nen.
Educatieve ondersteuning
‘Jamil&Jamila’ is geschreven en 
geïllustreerd om op de scholen in de vluchtelingenkampen te 
gebruiken. Dit op verzoek van Oscar Bergamin, de directeur 
van Ash-Sham Care. Deze organisatie zorgt voor hulpverlening 
en (wederop)bouw van scholen in de bevrijde delen van Syrië 
waaronder de opbouw van scholen in de vluchtelingenkampen. 
De structuur en regelmaat die het schoolleven biedt, vermin-
dert de kans op een blijvend trauma en zorgt voor een beter 
toekomstperspectief. Het boek is zo geschreven dat het kinde-
ren ondersteunt bij wat voor hen belangrijk is, zoals het leren en 
onthouden van hun eigen achternaam, de cijfers en de kleuren. 
Dingen die voor kinderen in Europa heel vanzelfsprekend zijn, 
maar die zij zijn vergeten. Kinderen in Europa kunnen door het 
lezen van het boek meer begrip krijgen voor leeftijdgenootjes in 
de vluchtelingenkampen.
Boeksponsoring
Dit boek is het eerste deel in een serie. Auteurs hebben belan-
geloos meegewerkt aan de totstandkoming van dit boek. Het 
wordt (met behulp van giften voor de drukkosten) gratis uitge-
deeld aan de kinderen in de Syrische vluchtelingenkampen. Met 
de aankoop van het boek in Nederland worden de kinderen 
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axender.nl

of bel 076 5932137.
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huisnummer vermelden.

gesteund die slachtoffer zijn van de Syrische burgeroorlog: Jij 
een boek, zij een boek. Kopers van het boek sponsoren een 
tweede deel van het boek voor de kinderen in de vluchtelingen-
kampen.  Ook dit tweede deel helpt de kinderen hun trauma’s 
te verwerken en zorgt ervoor dat ze op educatief niveau een 
stap verder komen.
Verkoopinformatie
Droomvallei Uitgeverij Breda - Hardcover - verkoopprijs 
€ 12,50 - 48 pagina’s zwart-wit - verkrijgbaar bij alle (online) 
boekwinkels - ISBN: 978-94-91886-17-1.

MEDITEREN KUN JE LEREN

Voel je de onrust en haast van elke dag?
Op zoek naar ruimte en inzicht om hierin je weg te vinden?
Maak dan kennis met Vipassana Meditatie Breda.
Op 8 februari is er een gratis Open les 
Vipassana- of inzichtmeditatie, waarin je 
kennis maakt met deze meditatievorm. 
In anderhalf uur zal Aukje Rood, onze er-
varen meditatiebegeleider, wat vertellen over en laten ervaren 
wat deze boeddhistische meditatievorm inhoudt. Als je interesse 
gewekt is, kun je je aan het einde van de les inschrijven voor de 
Introductiecursus van vijf lessen, die op 8 maart start. 
De Open les wordt gegeven op zondag 8 februari van 11.00 
- 12.30 uur.  Locatie Zero-Point, Ceresstraat 29, 4811 CA Bre-
da, bel Meditatieruimte, 2e etage.
Voor meer informatie: www.vipassanameditatiebreda.nl. Aan-
melding is mogelijk via info@vipassanabreda.nl

CULTUURNACHT  BREDA 2015

De zesde editie van de Cultuur-
nacht Breda staat voor de deur. 
Op vrijdag 23 januari vanaf 19.00 
uur gaat de wolf opzoek naar ver-
rassende exposities, spannende ontmoetingen en bijzondere 
voorstellingen. Het belooft een nachtelijk avontuur te worden 
waarbij je verrast wordt door meer dan 45 culturele instellin-
gen. Zij openen hun deuren vanaf 19.00 uur tot de nacht, zodat 
je optimaal kunt genieten van alle cultuur in Breda. De bezoeker 
kan de deelnemers naar keuze bezoeken, maar dit jaar kan men 
er ook voor kiezen een van de vier routes te volgen.  Afhankelijk 
van de beschikbare tijd en het gebied wat men wil bezoeken, is 
een interessante route ontwikkeld. Een eigen route samenstel-
len kan natuurlijk ook.
Nieuw dit jaar is het programmaonderdeel  Cultuurnacht  
Verlicht. Verschillende culturele instellingen hebben samen-
gewerkt aan een multidisciplinair programma van 45 minuten, 

Uw post it gratis in Rondom de Toren?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

waarin muziek en dans de boventoon voeren. Gezamenlijk voe-
ren professionals als Dyana Donk,  Tim van Cromvoirt, Guilher-
me Miotto, Menno van Gorp & Hippielife en talentvolle ama-
teurs van  The Loads en de studenten van AKV|St Joost een 
spectaculaire performance op. Dankzij inzet van Mezz, Electron, 
Podium Bloos, The Loads, AKV|ST Joost en de Cultuurnacht 
Breda is dit programma ontwikkeld en het speelt om 20.00 uur, 
21.15 en 22.30 uur in Podium Bloos.  JDance, Pieter  Vastbinder, 
MOTI en de Nieuwe Veste hebben een doorlopend programma 
samengesteld op het NS station.
Wethouder Selçuk Akinçi opent de Cultuurnacht om 19.00 u in 
Podium Bloos. Iedereen is welkom, alleen vol = vol.
Om deel te nemen aan de Cultuurnacht koop je een pas-
se-partout. Hiermee zijn tijdens de Cultuurnacht Breda alle 
deelnemende instellingen en hun bijzondere programma’s gra-
tis toegankelijk. Voor het bijzondere jubileumprogramma bij De 
Stilte kan men zich van een plaatsje verzekeren door tussen 
19.00 en 20.00 uur daar een gratis toegangskaart op te halen.
In de voorverkoop t/m 22 januari 2015 kosten passe-partouts 
€ 8,00, met CJP en BredaPas € 6,00 en op de dag zelf € 10,00. 
Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang. 
Het volledige programma is te vinden op www.cultuurnachtbre-
da.nl en via de Breda city app.



Gezondheid

Alarmnummers - Politiezaken

Gemeente informatie

Overige

Colofon

Huisartsenpost Oosterhout (0162) 43 50 00
Tandarts   (0162) 42 40 24
Pastorale zorg  (06) 51 49 00 11
Bloedafname Terheijden Pastoriegebouw Hoofdstraat 2
   Ma. - Vr.  8.30 - 10.00 uur
Bloedafname Wagenberg Kruisgebouw Dorpsstraat 58a
   Ma. en Do. 9.00 - 10.00 uur
Apotheek Terheijden (076) 593 43 00
Apotheek Wagenberg Uitdeelpost geopend van 
   Ma. - Vr.  8.15 - 10.00 uur
Thebe Thuiszorg  088 1173216
   www.thebe.nl info@thebe.nl
Thebe Thuiszorgwinkel Uitleen Markstraat 4 Terheijden
   Ma. - Vr.  09.00-12.00 uur
Thuiszorg Surplus Zorg (076) 593 28 52
   www.surpluszorg.nl 
Vitaal Thuiszorgwinkel (088) 0300500
   www.vitaal.nl
Hulpmiddelen Uitleenpunt     
Geriafit   (0162) 680234
Gezondheid Kruisgebouw www.kruisgebouw.nl
Maatschappelijk werk en (076) 593 12 22
Sociaal Raadslieden Werk Pastoriegebouw Dorpsplein 1.
   MW Di. en Vr.  9.00 - 10.00 uur
   SRW Do. 9.30 - 12.00 uur 
SWO    www.swodrimmelen.nl   0162 451894 
   secretariaat@swodrimmelen.nl 

Alarmnummer Algemeen 112
Politie Midden- en West-  (0900) 88 44
Brabant Team  www.politiemwb.nl 
Wijkagent  Arjan van Tricht 
Terheijden Wagenberg (0900) 88 44 

Gemeentehuis   Park 1 - Made T 14 01 62
    www.drimmelen.nl
WMO spreekuur Markstraat 4 do 9.00 - 10.30 uur  
    gemeente@drimmelen.nl
Millieustraat Terheijden  (076) 593 47 95
Openingstijden   Ma. - Vr.  13.00 - 16.00 uur
    Za.  10.00 - 15.00 uur
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
Ophalen afval Terheijden Groen:  21-01-2015/Grijs: 28-01-2015
                     Wagenberg      Groen:  23-01-2015/Grijs: 16-01-2015
Ophalen oud papier  07-02-2015
Ophalen plastic afval Terheijden: 04-02-2015     
     Wagenberg: 06-02-2015

Bibliotheek Terheijden:   Di./Wo. 15.00 - 17.30 uur
    Vr. 15.00 - 19.30 uur   
Stichting Volksbelang:  (0162) 67 98 00

Website:   www.rondomdetoren.nl 
Facebook:  www.facebook.com/Rondomdetoren 
Inleveren kopij:   info@rondomdetoren.nl  
   uiterlijk 21-01-15 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 21-01-15 (voor 17.00 uur)
Secretariaat:    Weegbree 1, 4844 HC Terheijden 
   Tel. (076) 593 2137
Bezorgklachten:  kwaliteit.roosendaal@axender.nl
       liesbeth@rondomdetoren.nl
Extra exemplaren:  Terheijden: Bibliotheek - ‘Toptiekske 
   Wagenberg: Troefmarkt-Slager Hermans
Drukkerij:  Gianotten Printed Media Tilburg

 

 

 

 
 

Wij zijn het juiste adres voor: 
 

Eetcafé, Jubileum, evenementen, spraakvermaak, bruiloft, bedrijfsfeest, 
terras, terras aan het water, BBQ, vergadering, koffietafel, café, carnaval, 

Brabants spektakel, gala, themafeesten, receptie, symposium, 
kraamborrel, netwerkmeting,  

Het “Ons thuis” gevoel. 
 
 

“Ons Thuis” Bredaseweg 20 Terheijden 
Tel: 076-5931600 

www.cafeonsthuis.nl 
info@cafeonsthuis.nl 

 
 
 
 

 


