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EIGEN NIEUWS

CARNAVAL

VAN RONDOM DE TOREN

Beste lezers, 
Wij willen jullie heel hartelijk bedanken 
voor de giften die wij mochten ontvangen 
tijdens onze Donateursactie. Wij zijn 
hier echt blij mee.  Bent u het toevallig vergeten?? Overmaken kan 
nog op rekeningnummer NL50RABO0150693311 t.n.v. 
Stichting Rondom de Toren o.v.v. Donateursactie 2014. 
Onze volgende mededeling is een minder prettige. Zoals u wel-
licht in ’t Carillon heeft gelezen, wordt dit blad voortaan op don-
derdag  aangeleverd bij de verspreider. Omdat wij van dezelfde 
verspreider gebruik maken, kan ook Rondom de Toren pas 
op zijn vroegst op donderdag bij u in de bus vallen.  Wij wa-
ren hierover net zo verrast als u en zijn hier echt niet blij mee. 
In het vervolg moet de Toren dus bij u op donderdag, uiterlijk 
vrijdag bezorgd worden. Is dat later, of helemaal niet, laat u het 
ons a.u.b. met vermelding van straat, huisnummer en postcode 
weten via liesbeth@rondomdetoren.nl.
Bestuur en redactie Stichting Rondom de Toren

HAANDE OP MEKAOR  VUR 55 JAOR; 
DE SCHRAANSERS ZIJN ER KLAAR VOOR! 

Nog maar goed 2 weken te gaan én dan is 
het zover: carnaval 2015! In aanloop naar 
het carnaval op 13-14-15-16 & 17 februari 
2015 zijn er al diverse activiteiten die we 
organiseren, hieronder een overzicht. Het 
volledige programma van het carnavals-
weekend staat in de Schraansers Carna-
valskrant, op onze website en ook in de 

volgende editie van Rondom De  Toren.
Sauwelweekend: 5 sauwelaars in de ton, 2 acts en mu-
ziek! 
Op vrijdagavond 30 januari, zaterdagavond 31 januari en zon-
dagmiddag 1 februari wordt er weer gesauweld in Terheijden. 
Dé opwarmer voor het aankomend carnaval. Er zijn dit jaar vijf 
sauwelaars die de ton betreden. Ook het B-Team is vertegen-
woordigd 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.
Aanvang op vrijdagavond en zaterdagavond is 19.30 uur precies. 
De zondagmiddag start om 14.00 uur.
Dat moet een geweldig sauwelweekend worden en we hopen 
weer velen van jullie te zien!  De volgende sauweltypetjes ma-
ken hun opwachting in de ton: Dokteranders P., ZoowieZoo, 
Connie  Lichter,  Koke van Beneje en Dik Tevreden.  Als U wil 
zien en horen wie achter deze sauwelnamen schuil gaan kom 
dan naar een van de sauwelavonden of middag. Kaarten à € 8,- 
zijn (bij ter perse gaan van dit artikel) verkrijgbaar bij Drogisterij 
Relinde Fijnaut in  Terheijden.
SVT Carnavalsbal in de sportkantine 
Op vrijdag 6 februari zal onze jeugdraad, voorop gegaan door 
Prins Gijs dun Eerste, een bezoek brengen aan het carnavalsbal 
van Sportvereniging  Voetbal  Terheijden; dat belooft weer een 
gezellige avond te worden voor alle sportieve leden van SVT. 

Ook Prins Pierre zal even sfeer komen proeven op deze avond, 
waarna hij richting  Wagenberg vertrekt om door te feesten. 
Verbroederingsfeest in Erpelrooiersland
Op vrijdagavond 6 februari gaan we verbroederen met de di-
verse carnavalsverenigingen uit de gemeente Drimmelen. Naast 
onze burgemeester zijn hier alle Prinsen met hun gevolg uit 
Berenland,  De May,  Erpelrooiersland, Biesboschrakkersrijk en 
TCV De Schraansers aanwezig. 
De Leutband,  Tiepies Nix, de Blaoskaffers, Kiele Kiele en 
Noodtkreet zullen deze avond van zich laten horen. Het ver-
broederingsfeest is inmiddels een jarenlange traditie geworden 
in de Gemeente Drimmelen en ieder jaar weer een mooi car-
navalsfeest waar verbroedering voorop staat. Dit jaar zijn we 
uitgenodigd door de Erpelrooiers om in Café/Zaal Nicortiny 
met hun mee te feesten. Aanvang 20.00 uur; iedereen uit de 
gemeente Drimmelen is welkom!
Bezoek bouwers Optocht
Op zaterdag 7 februari brengen wij een bezoek aan de bou-
wers van de Optocht! We bezoeken de carnavalsverenigingen 
om alvast op te warmen voor de optocht die op zondag 15 
februari door de  Traaise straten trekt. Om het 55-jarig jubi-
leum van de Schraansers nog extra feestelijk te maken, zullen 
cv de Smullers de optocht op een leuke en feestelijke manier 
binnenhalen bij de Gouden Leeuw. Alle deelnemers zullen op 
een leuke manier worden voorgesteld met hier en daar leuke 
weetjes over de vereniging.  Tevens krijgt iedereen natuurlijk de 
gelegenheid om zijn of haar act voor de laatste keer uit te voe-
ren. Heb je zin om alvast mee te gaan kijken naar de deelnemers 
dan kan dit; de partybus vertrekt zaterdag 7 februari om 12.00 
uur vanaf het Dorpsplein! 
Carnavalsconcert Harmonie 
Zondagmiddag 8 februari organiseert de Harmonie haar 
carnavalsconcert en ook De Schraansers zullen hierbij aanwezig 
zijn.  Vroeger werd er met carnaval veel muziek gespeeld op 
straat en dweilden de Schraansers met vele carnavalsvierders en 
muzikanten door  Traaie. Deze traditie zal zich dit jaar herhalen. 
Rond 14.00 uur zal de Harmonie samen met De Schraansers 
een feestelijk rondje door Traaie maken! De Schraansers wor-
den door dé Harmonie opgehaald bij Café De Harmonie waar-
na zij in een feestelijke mars en polonaise via oa de Markstraat, 
Polderstraat en Hoofdstraat richting De Gouden Leeuw gaan. 
Sluit aan, doe mee en geniet van deze ‘optocht’ en het carna-
valsconcert. 
Carnaval 2015: van vrijdag 13 februari tot en met dins-
dag 17 februari
Het carnavalsweekend start op vrijdag 13 februari, waar we on-
der andere een bezoek brengen aan de scholen, de bejaarden en 
gaan opwarmen bij het Upwermconcert. Zaterdag staat in het 
teken van de jeugd, met het snotpinnekusbal, onthullen van Boer 
Klaos en de Kinderoptocht. ’s 
Avonds de sleuteloverdracht, 
carnavalsviering en dweilen 
langs de Traaise cafés. De zon-
dag staat in het teken van de 
Grote Optocht, op maandag 
bezoeken we Baronie TV, de 
ouderen, de Braoipotte en gaan 
we dweilen. Op dinsdag nemen 
we deel aan de Zeepkistenrace, 
bezoeken we de bewoners van 
het Gruijtveld, organiseren 
we de kindermiddag en slui-
ten we carnaval 2015 af met 
de lampionnenoptocht en het 



 3

verbranden van Boer Klaos.  Het volledige programma (want 
bovenstaand was maar in een notendop!) met alle activiteiten, 
tijdstippen en plaatsen staat in de Carnavalskrant die we za-
terdag 24 januari hebben rondgebracht. Uiteraard is ook alles 
terug te vinden op onze site www.schraansers.nl.  We hopen op 
een mooi en gezellig sauwelweekend en hebben de haande op 
mekaor vur het naderende carnaval! 
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 
vrienden en vriendinnen naar de Bassment voor Crazy  Carna-
val. Entree is gratis, zo ook het eerste drankje!

CARNAVALSCONCERT HARMONIE 
TERHEIJDEN

Zondag 8 februari is het dan eindelijk weer 
zo ver: hét Carnavalsconcert van Harmo-
nie Terheijden vindt dan weer plaats. In de 
Gouden Leeuw in  Terheijden zal vanaf 
14.30 uur een geweldig feest losbarsten 
met optredens van Harmonie Terheijden, 
verschillende kapellen uit Traaie en om-
streken en de winnaars van Festivalaaf,  
‘Vanalleswa’. Alvorens dit grootse feest 
los gaat, zal de Harmonie samen met de 

Schraansers onder leiding van niemand minder dan Prins Pierre 
II een muzikale optocht lopen door het dorp.  Vanaf Café de 
Harmonie lopen zij door het dorp via de Markstraat, Polder-
straat en de Hoofdstraat naar de Gouden Leeuw en uiteraard 
bent u van harte uitgenodigd om mee te lopen in deze optocht. 
Carnavalsmuziek, de Harmonie, kapellen, de Gouden Leeuw, 
Prins Pierre en brooikes worst, deze hele middag zal voelen als 
Carnaval en u zult hier geen genoeg van kunnen krijgen.  Daar-
om zien wij u graag 8 februari  bij  hét Carnavalsconcert van 
Harmonie Terheijden in de Gouden Leeuw.

COURNAVAL 2015

Tijdens carnaval 2015 is de 
Cour weer het domein van 
de Terheijdense jeugd t/m 15 
jaar. Op zaterdagmorgen is er 
het “Snotpinnekesbal” voor 
de allerkleinsten die het zotte 
feest inluiden vanaf 10.00 uur 
in de morgen.  Wij organiseren 
dat in de grote zaal want het is 

elk jaar drukker en gezelliger.  Tijdens deze snotpinnenhappe-
ning  is het voor DJ Rob al warm draaien voor 4 avonden volle 
bak in de Cour.
Alle avonden Cournaval van 19.00 tot 22.30 uur. Entree 
€ 3,-.
Zaterdag- t/m dinsdagavond is het DJ ROB die de Terheijdense 
jeugd uit hun dak laat gaan tijdens het Cournaval 2015.  Tevens 
is er voor de ouders de mogelijkheid dit spektakel van dichtbij 

Vlierlaan 18
4844 HK Terheijden Mobiel      06 - 100 34 713

TE  KOOP /  HUUR

Kantoor    076 - 593 35 00
www.muldervastgoedadvies.nl info@muldervastgoedadvies.nl

Op rustige locatie gelegen lux afgewerkt
3 kamer appartement op de 2e verdieping.
Grote woonkamer met luxe open keuken.
Royale slaapkamer(s) met balkon.

Bouwjaar 2010  
Inhoud woning  : ca. 270 m3
Woonoppervlak : ca. 140 m2
Aanvaarding per direct

Prijs op aanvraag   
Botzegge 18 Terheijden   
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BIJZONDER

mee te maken in de foyer, 
zij mogen daar hun biertje 
drinken. Wat de jeugdige 
bezoekers betreft: binnen 
is binnen en uitsluitend 
alcoholvrij. 
En zoals jullie wel weten is 
e.e.a. alleen maar mogelijk 
door de vrijwilligers die er 
samen met Carla van De 

Cour weer een geweldig feest van maken.

TRAAIE’S GOT TALENT 

Dinsdagmiddag 17 februari organiseert 
café de Zevende Hemel “Traaie’s Got 
Talent” voor alle leeftijden. Zing je een 
leuk liedje, playback je graag, ken je een 
dansje of een leuke goocheltruc, weet je een leuke mop of leuke 
act of doe je liever iets heel anders? Geef je dan t/m 15 februari 
op in café de Zevende Hemel en geef door wat je nodig hebt om 
jouw talent te laten horen of zien.  Wij zorgen voor het podium 
en de jury.  Voor deelnemers hebben we een leuke herinnering 
en natuurlijk de eeuwig durende roem tot carnaval 2016. Heb je 
geen zin om mee te doen, kom dan gerust kijken en geniet van 
de eerste editie van “Traaie’s Got Talent”. De middag begint om 
14.30 uur. 
Cafe de Zevende Hemel, Hoofdstraat 20, 4844CE  Terheijden. 
Tel. 076-5932211

SCOUTING D’N HARTEL BEZOEKT CV 
W?ROM

Zaterdag 17 januari was Scouting d’n Har-
tel  Terheijden weer te gast bij de bevriende 
Carnavalsvereniging CV W?rom.  We moch-
ten weer een kijkje komen nemen in de 
bouwschuur van de BCV Bredase Carnavals 
Verenigingen.
De bevers en welpen van de Scouting kre-
gen uitleg over hoe de wagens gebouwd 

worden en wat er dit jaar voor kunstwerken gebouwd gaan 
worden. Daarna mochten we nog een kijkje nemen in de op-
slagloods waar nog wagens of restanten van andere jaren staan. 
De leiding wordt weer bedankt voor de leuke ochtend.

Vind je het leuk om een keer te komen kijken bij de Scouting; 
je bent van harte welkom op zaterdagochtend van 10.00 u tot 
12.00 u aan de Bergen 47 in  Terheijden.

SAUWELWEEKEND ERPELROOIERS 

In het weekend van 16, 17 en 18 januari stonden de sauwelaars 
van Wagenberg weer in de ton om het publiek kostelijk te ver-
maken met hun sauwels. 
Dit jaar waren er 7 Wagenbergse  sauwelaars, met ieder een 
eigen nieuwe creatie, die deelnamen aan het evenement dat ge-
organiseerd werd door carnavalscomité De Erpelrooiers. 
De deelnemers van dit jaar waren  Mientje van Groesen, Cor 
van Kampen, Ronald Kustermans, Cheyenne de Laat, Twan van 
Oers, John Stroop en Ger van Turnhout. 
Op vrijdagavond 16, zaterdagavond 17 en zondagmiddag 18 ja-
nuari streden de deelnemers om de prijs van Oppersauwelaar 
van Erpelrooiersland.  Iedere bezoeker kon zijn stem uitbrengen 
op één van de deelnemers. Vorig jaar was Twan van Oers de 
winnaar van het evenement geworden en dit jaar hebben de 
deelnemers weer alles uit de kast getrokken om deze prijs te 
behalen.  Tevens heeft de Leutband alle dagen voor de muzikale 
ondersteuning gezorgd en het duo Hang- en Sluitwerk heeft het 
winnende carnavalslied ten gehore gebracht.

5 JAAR BERRY DAAMEN 

Vijf jaar alweer zingt deze geta-
lenteerde volkszanger uit Ter-
heijden. In die tijd bracht Berry 
10!! cd’s uit. Pas is er weer een 
carnavals-cd uitgekomen met 
de prikkelende titel: Wiggle 
met die ballen! (Heeft volgens 
Berry iets te maken met “vrou-
welijke rondingen”!) En in april 
verschijnt weer een  nieuwe cd. 
Stilzitten kan hij echt niet en 
dat is alleen maar mooi natuur-

lijk. Op de vraag hoe dit nou allemaal begonnen is, antwoordt hij:  
“Toen ik een jaar of 11 was,  heb ik geplaybackt op de  Traaise 
Zomerfeesten en toen won ik nog ook.  Het jaar daarop weer 
en toen werd ik ook weleens gevraagd om op feestjes (vaak 
familie en bekenden) op te treden.  Zelf zingen durfde ik echt 

niet, want dat kon en durfde ik niet toen.” Gelukkig ging hij 
meer en meer meezingen tot een “man uit het vak” tegen hem 
zei:  “Ik hoor jou ook meezingen en dat klinkt niet slecht.  Je op-
treden is prima. Ga zangles nemen en ga dan lekker zelf zingen.” 
Dat was niet tegen dovemans oren gezegd. Berry nam les bij 
Geertje Kuipers uit  Waalwijk en later bij Mieke Werger (ook 
zangcoach van Frans Bauer) en ontwikkelde vooral zijn hoge 
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In de Gouwe 

           FEESTJE MET DJ JOZZ Bekend van feestcafe 
       Nurgus Valkenburg  gratis entree.  Aanvang 21.00 uur 
                  Vanaf 12.00 is er al volop muziek bij de Gouwe te horen. 

  ‘s middags prijsuitreiking van de kinderoptocht,  
 

 

                              
 CRAZY CARNAVAL                                     
 voor de jeugd  
 van 12 tot 16 jaar 
 in the Bassment van 20.00 tot 24.00 u 
 Entree is gratis, ingang achterom. 

Wilt u na de kinderoptocht een goeie bojum leggen?  Voor 
slecht 1 consumptiemuntje kunt u van ons stamppot buffet                                 

 gebruik maken van 16.30 tot 18.30 uur. 

In het café  

GOUWE DJ’S 

In de zaal DJ FRANS VAN GORP 
 s Middags halen we met z’n alle de optocht binnen en daarna feest 

met DJ CORS 

‘S AVONDS 

In het café 

DJ RENÉ EN JERZY 

In zaal DJ 

FRANS VAN 
GORP 

  BRAOIPOTTE  MIDDAG 
Vanaf 13.30 u  

 

Lekker carnavallen meej un goeie artiest 

PAUL DE LAAT  

vor de kiendjes in de gr
ote zaol springe op      

                       

wa kussens, schminken, daanse 

Snollebollekes 

GOUWE DJ´S in het café 

In de zaal 

DJ FRANS VAN GORP 

     CRAZY CARNAVAL                                 
 voor de jeugd  
 van 12 tot 16 jaar 
 in the Bassment van 
 20.00 tot 24.00 uur 

Vanaf 12.00 de gouwe dj’s 

SCHRAANSERS KINDERMIDDAG 

Met als afsluiting  ALLE 13 JAANKE 

DJ FRANS VAN GORP & DJ CORS EN JERZY De Schraansers komen carnaval 
2015 sluiten 

Leeftijd vanaf 15 jaar legitimatie verplicht ONDER DE 18 GEEN ALCOHOL !! 

Raadhuisstraat 13 Terheijden 0765931353 info@degoudenleeuwterheijden.nl 
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COLUMN

UITGAAN

tonen. “Ze waren streng, 
maar ze hebben me echt 
leren zingen”, zegt Berry. 
Hij durfde nu ook meer 
en won o.a. Festivalaaf en 
trad toen dus ook op bij 
BaronieTV. Hij nam daar-
na zelf contact op met 
platenmaatschappijen en 
werd o.a. uitgenodigd 
door Jesa Productions uit 
Sprundel. Daar werd ook 

zijn eerste echte single geboren:  “Jij bent mijn superster”. De 
buren (de Gouden Leeuw) hebben hem toen ook gesponsord, 
want het is echt duur om een single te laten produceren.  Voor-
waarde was wel dat track 2 over de Gouden Leeuw zou gaan, en 
dat gebeurde dus ook.  Bij Jesa Productions heeft Berry 5 singles 
uitgebracht. Daarbij werden ook videoclips gemaakt. Steeds 
meer mensen raakten geïnteresseerd in Berry Daamen, vooral 
door social media,  zenders als  TV Oranje, Sterren.nl enz. Op-
tredens volgden vanzelf, eerst in de buurt, daarna in de provincie, 
maar later ook door het hele land van Maastricht tot Groningen. 
Hij was maar wat blij met zijn roadmanager, vader Cees, die hem 
overal naar toe bracht. Berry treedt nu gemiddeld zo’n 10x per 
maand op door het hele land.  Wat ook bijzonder is: 4x per jaar 
organiseert hij zelf een eigen evenement.  En dan bedoelt hij 
ook echt zelf! Zaal regelen, geluid, licht, artiesten, flyers, publi-
citeit, noem maar op. En als je dan bedenkt dat hij pas 20 jaar 
is!! Op 7 maart is er weer zo’n evenement in Partycentrum de 
Gouden Leeuw in  Terheijden. Dan treden naast Berry zelf ook 
o.a. Django Wagner, Willem Barth en Rein Mercha op. Op het 
moment van schrijven zijn er nog enkele tientallen kaarten te 
koop o.a. bij Tankpunt en bij Berry zelf. Dit “Mega Hollands” eve-
nement is er ter gelegenheid van zijn 5-jarig jubileum als volks-
zanger. Zoals gezegd is Berry geen stilzitter. Hij is per 1 januari 
BD Productions begonnen. Hij begeleidt beginnende artiesten,  
heeft een eigen platenlabel, heeft contacten en contracten met 
opnamestudio’s, laat cd-hoezen ontwerpen en bedrukken, even-
als flyers, posters en zorgt voor de promotie. Super is dat, zo’n 
jonge ondernemer. Concrete plannen voor de toekomst heeft 
Berry niet. “Optreden was mijn droom en dat heb ik kunnen 
verwezenlijken. En nu ben ik ook een eigen bedrijfje begonnen 
met alles erop en eraan.  Als ik dat kan continueren en langzaam 
uitbouwen, ben ik heel tevreden!”  Voor meer informatie over 
Berry: info@berrydaamen.nl of 06-51070887. 
Berry, ik vind dat je het fantastisch doet. Je hebt je op eigen 
kracht ontwikkeld tot een volkszanger van formaat en daarnaast 
ben je nu ook ondernemer geworden.  En dat dus met je 20 jaa! 
Hartelijk gefeliciteerd met je 5-jarig jubileum, maar meer nog 
met je initiatief en doorzettingsvermogen om je droom waar-
heid te laten worden!
Christ Verdaasdonk 

MATCH FIXING

Het professionele voetbal in Nederland schudde op haar grond-
vesten: matchfixing en dat nog wel in Stilburg, want zo noemen 
NAC-aanhangers de tricolore club uit het oosten. 
Tegelijkertijd las ik dat een Nederlandse topvoetballer 14 mil-
joen euro per jaar verdient. Hij heet Robin van voren en als ik 
die naam hoor denk ik steeds aan die schurkachtige weldoener 
Robin Hood. Die stal van de rijken en hielp daarmee de armen. 

Bij onze zweefduikende tobbende spits is het precies andersom. 
Die steelt onbedoeld van de armen en helpt daarmee de rij-
ken.  Tienduizenden brave, eenvoudige ‘minimumloners’ brengen 
wekelijks hun zwaarverdiende centjes naar hun voetbaltempel 
en noemen zich terecht ‘supporter’ wat zoveel betekent als 
‘ondersteuner’, in dit geval sponsor van de godenzonen. Braaf 
geloven zij in een sportieve strijd waarin de einduitslag eerlijk 
tot stand komt. Niet via geklooi uit Azië waar werkelijk om alles 
gegokt wordt waarmee miljoenen gemoeid zijn. Zo las ik dat er 
een bookmaker is die laat wedden op de lengte van de rok van 
rijpe dames. Ik zie hier vooralsnog geen been in. Matchfixing, als 
jij zorgt voor ‘mijn uitslag’ staat je een financieel hemelrijk te 
wachten. Zie dat gesjoemel maar eens te voorkomen. Maar zoals 
altijd heb ik als eenvoudig schrijvertje de oplossing alweer voor 
handen. Alle voetbalsupporters, verenigt u!! Massale boycot!! 
Maximaal 999.999 euro per jaar voor tegen een balletje trappen. 
Dit geldt ook voor onze toppers in het buitenland, de legitie-
me contraprestatie voor het Nederlanderschap. Mijn beste me-
decolumnist Merijn zal het daar zeker mee eens zijn. Omdat hij 
zo’n trouwe aanhanger is van Nooit Opgeven Altijd Doorgaan 
Combinatie doe ik zijn naam alle eer aan: de Merijnnorm. Alle 
eurootjes die daardoor in de kas van clubs blijven gaan naar een 
goed doel t.w. de staatskas. Daaruit kunnen de onkosten betaald 
worden als gevolg van vandalisme, hooliganisme, barbarisme en 
nog een aantal –ismen. Ik ben het namelijk zat om belasting te 
betalen voor evenementen waar miljoenen in omgaan. En ze-
ker als er geld gaat naar Quatar waar inmiddels veel Aziatische 
‘slaven’ zijn omgekomen bij bouwwerkzaamheden aan nieuwe 
voetbalstadions.  Als we dat nou eens gaan klaarspelen oftewel 
fixen, te mooi om waar te zijn.
Jan 

ALEXANDER PECHTOLD BIJ 
SPRAAKVERMAAK
Zondag 8 februari

Hij komt graag, het is al weer vier jaar 
geleden en het zijn 
woelige tijden in de 
vaderlandse politiek. 
Genoeg redenen om Alexander Pechtold 
weer eens uit te nodigen. Overleeft Rutte 
II 2015, blijft D66 gedogen, hoe verloopt 
de invoering van het nieuwe zorgstelsel 
en wordt er eindelijk eens werk gemaakt 

van een nieuw belastingplan? Vragen waar de mediagenieke 
D66-voorman vast wel een antwoord op heeft. 
Sportwedstrijden
Pim Ras is op 8 februari fotogast. Hij is een van de bekend-
ste sport- en nieuwsfotografen 
van Nederland. Pim fotogra-
feert hoofdzakelijk voor het 
Algemeen Dagblad en gaat 
daarvoor naar internationale 
sportwedstrijden en ook naar 
de Olympische Spelen. Vóór 
hij naar Terheijden komt is Pim 
eerst nog aan het werk in De 
Kuip om voor het AD foto’s te 
maken van de wedstrijd  Feyenoord-Cambuur.  Zijn TomTom 
programmeert  hij vooraf al op Bredaseweg 20, zodat hij die 
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middag nog op  tijd  bij Ons  Thuis is.
Column
Johan van der Vlist is terug. Geen column deze keer, Johan zit 
aan de Spraakvermaaktafel en assisteert presentator Dik van 

Beest. Fleur Vlaskamp uit Wa-
genberg verzorgt wél de co-
lumn. Dat deed ze -met veel 
succes- al twee keer eerder. En 
dus kunnen we Fleur toevoe-
gen aan het rijtje ‘Wim Daniels, 
Theo van Duren’, columnisten 
die elk seizoen een keer op het 
Spraakvermaakpodium staan.

Garagehouders
Bierbrouwers, klussers, presentatoren en schoonheidsspecia-
listen speelden dit seizoen al in de Spraakvermaakquiz. Deze 
keer strijden 2 garagehouders om de felbegeerde Spraakver-
maakbokaal. Bo Dudok uit Terheijden (komt uit de school van 
Eveline) verzorgt de muzikale onderdelen. In de beeldrubriek 
Staartvermaak staan deze keer biggen centraal. Peter en Arno 
van Oosterhout geven een rondleiding op hun bedrijf aan de 
Zanddijk in Made.
Zondag 8 februari:  Spraakvermaak aflevering 49, café Ons  
Thuis, Bredaseweg 20,  Terheijden. Zaal open om 14.00 uur, in-
gang zoals gebruikelijk via het café. Om 15.00 uur opent Dik 
van Beest en Mix sluit af met het actuele Spraakvermaakslotlied.

ARTEZ/HKU SAXOPHONE ORCHESTRA 
IN  THEECONCERT 

Op 1 februari krijgen we in het  Witte Kerkje het ArtEZ /
HKU Saxophone Orchestra te horen, een ensemble be-
staande uit muziekvakstudenten klassiek saxofoon aan het 
ArtEZ conservatorium in Enschede en het conservatorium in 
Utrecht (HKU). 
De studenten met veel verschillende nationaliteiten komen spe-
ciaal voor de studie bij Johan van der Linden naar Nederland. 
Waarom? Het antwoord kunt u op 1 februari beluisteren en 
zien!  Wie 2 jaar geleden hier al bij hun optreden was, weet het 
antwoord al en zal er beslist weer bij willen zijn.

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden (076) 593 2590 
info@harmonieterheijden.nl 
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SPORT

Onder leiding van hun hoofdvakdocent Johan van der Linden 
verzorgen de studenten ieder jaar een  kamermuziekprogram-
ma met uiteenlopend repertoire dat bestaat uit verrassende ar-
rangementen en modern repertoire, speciaal geschreven voor 
dit inmiddels zeer bekende ensemble. 
Kleurrijk, gedurfd, avontuurlijk, ingetogen, virtuoos en soms een 
tikkeltje uitdagend …….. zijn typeringen die passen bij de musici 
en hun muziek.

De musici zullen ons, dankzij de uitstekende akoestiek van het 
Witte Kerkje, laten horen hoe mooi en bijzonder een ‘milde 
zachte klank’ van de saxofoon kan zijn. Dat ze dat voor elkaar 
krijgen heeft het orkest twee jaar geleden al bewezen toen ze 
in het Witte Kerkje een geweldig concert hebben verzorgd. Dat 
was een waar muzikaal feest met een zeer verrassend slot! 
Dit jaar zit er de kans in dat er nu op een geheel andere wijze 
een spectaculair einde zal zijn. Of dat inderdaad zo is hangt af 
van (amateur)saxofonisten uit de omgeving.
Het zeer afwisselende en boeiende programma bestaat 
uit oorspronkelijke composities en bewerkingen van Astor Piaz-
zolla, Sergei Rachmaninov,  Alfred Schnittke, Manuel de Falla, 
Faustas Laténas, Steven Verhelst, Juan Luis del Tilo, Max Bruch, 
Leonard Bernstein, en Jimmy Dorsey.
Johan van der Linden is werkzaam als hoofdvakdocent saxo-
foon aan het ArtEZ Conservatorium en het conservatorium van 
Utrecht (HKU).  Als freelance saxofonist speelt hij bij het Konink-
lijk Concertgebouw Orkest,  het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest, het Residentie Orkest en  het Radio Philharmonisch 
Orkest. Ook is hij kernlid van het Nederlands Blazers Ensem-
ble. Het NBE is o.a. bekend van het jaarlijkse nieuwjaarsconcert 
op TV, waarbij (zeer) jonge componisten een kans krijgen hun 
eigen compositie uit te voeren.  Andere ensembles waar Johan 
deel van uitmaakt zijn Globus Ensemble, Doelen Ensemble en B/
ANDA Live! Hij speelde 31 jaar bij het Aurelia Saxofoonkwartet, 
een toonaangevend kamermuziekensemble, dat hij mede opge-
richt heeft. Negen cd’s werden er met het kwartet opgenomen 
en vele buitenlandse tournees gemaakt. Johan speelde ook 9 
jaar als saxofonist bij de Koninklijke Militaire Kapel in Den Haag.
Naast de drukke speel- en lespraktijk en masterclasses over de 
hele wereld houdt Johan zich ook bezig met het ontwikkelen 
van nieuw repertoire bij de uitgevers Molenaar Edition, Do-
nemus, Tierolff Muziekcentrale en G.M.F. Met de pianist Henry 
Kelder heeft hij een duo, dat speciaal voor dit duo geschreven 
nieuwe muziek uitvoert. Extra info over Johan van der Linden 
en het ArtEZ /HKU Saxophone Orchestra: http://johanvander-
linden.com/artezhku_saxophone_orchestr/
Adres: Hoofdstraat 1, 4844 CA  Terheijden; Aanvang: zondag 
1 februari 2015, 15.30 uur; Entreeprijs € 6,00 / kinderen t/m 
12 jr. gratis, evenals de thee in de pauze. Bij de uitgang heeft u 
de mogelijkheid een extra bijdrage te leveren. Daarmee hopen 
we dat de concerten kunnen blijven voortbestaan. 
Inlichtingen en plaatsen reserveren: Commissie Kerkcon-
certen Terheijden Telefoon: Jaap/Agaath Kaasschieter, 076-

5931177. E-mail: agaath@kaasschieter.org
Wilt u informatie over de concerten per e-mail ontvan-
gen? Laat ons dit s.v.p. weten.

TONEELVERENIGING  WAGENBERG 
SPEELT:  EDELWEISS
Komedie in 3 bedrijven geschreven door Carl 
Slotboom.

Inge Muller runt een berghotel Edelweiss in de Oostenrijkse 
Alpen, samen met de ‘oudgediende’ personeelsleden Franzi en 
Leopold.  Op een dag komt toneelschrijver Jan van Loon, op 
kosten van zijn uitgever, naar Edelweiss om vakantie te houden 
en aan zijn nieuwe toneelstuk te gaan schrijven. Het hotel wordt 
tevens de intrek voor Els de Wit en haar dameswandelclub, 
Joost een vogelspotter en een eigenzinnige gast Robert Krems. 
Plotseling gebeuren er vreemde gebeurtenissen in het hotel. De 
klusjesman wordt geheimzinnig neergeslagen en er verdwijnen 
allerlei eigendommen. Ook de kabelbaan die de enige gangbare 
verbinding naar het hotel vormt, wordt gesaboteerd. Er moet 
actie worden ondernomen om de dader te vinden, maar er vin-
den tevens allerlei andere interessante gebeurtenissen plaats. 
Een spannend, maar komisch stuk waarbij u zeker weer veel 
kunt lachen. Regie: Marianne Eestermans. Noteert u alvast de 
volgende data in uw agenda.  Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zater-
dag 21 maart 2015 om 20.00 uur in Plexat  Wagenberg. Kaart-
verkoop start na Carnaval! Meer info volgt! Hopelijk tot dan!

AFTRAP  WILLEM  TELL  TERHEIJDEN 2015

Zondag 11 januari was het 
in ons clubhuis tijd voor 
het eerste geplande samen 
zijn van 2015. Het werd 
een zeer gezellige middag 
met mooie momenten. 
We hadden een gecombi-
neerde agenda. Eerst een 
nieuwjaarsreceptie, waar 
wij heerlijk door Jan en 
Ineke werden getrakteerd 
op koffie, thee, warme 
chocolademelk en glüh-

wein. Vrijwel gelijktijdig hebben wij onze 50-punten verschieting 
gehouden. Dit is een verschieting waar alle aanwezigen aan mee 
konden doen.  Aanwezig waren in ieder geval de 50-punten ko-
ningen van vorig jaar nl. onze voorzitter Adriaan de Wijs en Leo 
van den Bogert. Ook de meegekomen familieleden en steunen-
de leden (niet-actief) mogen een kans wagen. Hiervoor hebben 
wij een opgelegde verschieting met de kruisboog.  Ook deden 
hier diverse leden aan mee, die niet gewend zijn om met een 
kruisboog te schieten, zoals bijvoorbeeld handboogschutters 
of vuurwapenschutters. Het schieten met een kruisboog blijft 
1 van de mooiste disciplines, maar is tevens ook 1 van de moei-
lijkste. In deze discipline was uiteindelijk Frenk van Leent die-
gene die aan het langste eind trok. Heel veel hadden 49 punten 
geschoten maar Frenk moest kampen tegen Ad,  Frenk schoot 
voor de tweede keer exact 50 punten met 6 pijlen. Normaal is 5 
pijlen voldoende. Dat is het ludieke aan de verschieting:  Je moet 
bewust de roos missen, want anders schiet je teveel en doe je 
niet meer mee. Is veel moeilijker dan gedacht, want van de totaal 
34 reeksen waren er uiteindelijk 5 die exact 50 hadden gescho-
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ten. Zo was er dus ook de kruisboog niet opgelegde competitie. 
Hier waren uiteindelijk Remco van Bochove en John Bollen-
bakker diegene die exact 50 hadden geschoten. Remco moest 
uiteindelijk de meerdere erkennen in onze penningmeester en 
schoot de tweede serie 49 terwijl John weer 50 schoot. De be-
staande wisselbekers waren dus vergeven. 50-punten koning op-
gelegd: Frenk van Leent en koning vrije hand John Bollenbakker. 

Aangezien onze vereniging ook zeer veel zogenaamde kruit-
schutters kent, was er al tijdje een openstaande wens om ook 
een ludieke wedstrijd voor deze groep in het leven te roepen. 
In de laatste bestuursvergadering had het bestuur besloten om 
tijdens de gebruikelijke 50-punten met de kruisboog bij wijze 
van proef ook een kleinkaliberpistool koning te schieten. Het 
werd een groot succes. Ook hier viel het dus tegen om exact 50 
te schieten, maar uiteindelijk was Ruud Kooijen de allereerste 
50-punten kkp van onze club.  Voor herhaling vatbaar.  Wij feli-
citeren onze 50-punten koningen en kijken uit naar de overige 
verschietingen, die binnenkort op de agenda staan.
Namens het bestuur van  Willem  Tell,  Terheijden.

TRAAIS  KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN 
2015

Met 40 deelnemers werd op 9 januari 2015 in De Gouden 
Leeuw begonnen aan het Traais Kampioenschap Driebanden 
2015. 
Het niveau van de voorronden was vrij behoorlijk en het aan-
wezige publiek liet de spelers weten dat er goed gespeeld werd 
en dat er naast de vaste patronen soms verrassende oplossingen 
gezocht werden, hetgeen soms tot aardige opmerkingen vanuit 
het publiek kwam, zoals:
- Tjonge, tjonge, als ik zo kon biljarten hoefde ik nooit meer te 

werken.
- Kek nou, hij speult um over dun dikke baand.
- As ge um nie ken make, motte altijd naor de rooie speule.
- Die maok ik meej mun oge dicht. Das gewoon un ABC-tje.
- Dur zijn ok mooie verrekes.
Op 18 januari werden de halve finales gespeeld,  waaruit de 
finalisten voortkwamen.
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Onder het toeziend oog van Jan Franken (winnaar 2014) begon-
nen Rob Jongejans, Christ vd Diepstraten, Johan Buijnsters en 
Stefan vd Diepstraten aan de finale van het toernooi.
In de eerste wedstrijd tussen Rob en Christ maakte Rob in de 
3e beurt de eerste caramboles. Christ kwam wat stroef op gang, 
maar in de 6e beurt maakte hij 3 caramboles en nam de leiding.
Rob pareerde direct met een serie van 4 in de 7e beurt. Beiden  
scoorden in de volgende beurten nog punten,  waarna Rob in de 
14e beurt afstand nam met een serie van 4, nog enkele punten 
sprokkelde om daarna in 21e beurt zijn 14e carambole te scoren. 
In de gelijkmakende beurt maakte Christ nog 1 carambole.
Eindstand 14 tegen 7. Rob scoorde de maximaal te behalen wed-
strijdpunten en zette de boel op scherp.

Wedstrijd 2: Johan tegen Stefan.  Johan begon de partij met een 
serie van 4, waardoor Stefan direct in de achtervolging moest. 
Hij kwam in zijn eerste beurt echter niet verder dan 1 caram-
bole. Johan scoorde in de 5e beurt weer 2 mooie caramboles en 
kwam daardoor op 6 caramboles. De eerste verrassing diende 
zich aan.  Stefan moest nu echt aan de bak en met een serie van 
4 in de 11e beurt en een serie van 3 kwam hij op voorsprong: 
6 - 9.  Johan antwoordde met 1 carambole.  Na 15 beurten was 
de tussenstand  7 tegen 11.
Op het oog gemakkelijk te maken ballen werden door beiden 
gemist,  maar Stefan  wist met 2 series van 3 de partij en daar-
mee het maximaal aantal wedstrijdpunten naar zich toe te trek-
ken.
Wedstrijd 3:  Christ tegen Johan. Ook in deze partij schoot Jo-
han met 2 caramboles direct uit de sloffen en zette daarmee de 
druk bij zijn tegenstander. Zowel Johan als Christ scoorden en 
na 5 beurten was de tussenstand 3 tegen 3.
Christ scoorde in de 9e beurt met een serie van 3 zijn 6e caram-
bole. Johan deed nog mee en maakte in de 10e beurt zijn 5e punt, 
maar ook Christ antwoordde met 2 caramboles.

Johan miste enkele, volgens de kenners, maakbare ballen, waarna 
Christ in de 15e  beurt korte metten maakte en met een serie 
van 4 de partij naar zich toe trok.  Uitslag 13 tegen 5.
Wedstrijd 4: Stefan tegen Rob. Beiden hadden al 12 wedstrijd-
punten in de pocket. Spanning was af te lezen op de gezichten 
van de spelers, maar in beurt 2 scoorde Stefan 3 caramboles. 

Rob miste, maar bracht even later de spanning terug in de wed-
strijd met een mooie serie van 3.  Drie mooie, subtiele caram-
boles brachten Stefan weer op voorsprong en Rob antwoordde 
met 1 carambole.  In de 10e beurt nam  Stefan met een serie van 
4 afstand van Rob en kwam op 12 caramboles. Rob bleef steken 
op 5 caramboles,  terwijl Stefan uitliep naar 14 tegen 5.
Beiden scoorden nog en in de 20e beurt was het 16 voor Stefan 
en 10 voor Rob, die de druk op Stefan hield door nog 2 caram-
boles te maken.
In de 25e beurt scoorde Stefan zijn verlossende 17e carambole. 
Rob miste de gelijkmakende beurt en bleef op 12 caramboles 
staan.
De finale werd erg spannend, want na 4 partijen was elke speler 
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nog in de race voor het kampioenschap.
Wedstrijd 5: Johan tegen Rob.
Johan opende de partij met 1 carambole. Om en om scoorden 
beide spelers en in de 5e beurt kwam Johan op 5 - 3. Rob bleef 
niet achter, maar kon niet voorkomen dat Johan in de 8e beurt 
uitliep naar 8 - 5.
In de 10e beurt scoorde Johan zijn resterende caramboles, ter-
wijl Rob in de gelijkmakende beurt niet verder kwam dan 1 
carambole. Uitslag 10 tegen 6 in het voordeel van Johan.
Wedstrijd 6: Christ tegen Stefan.  De clash tussen vader en zoon 
Van den Diepstraten, waarbij vader in theorie zijn zoon nog 
voorbij kon gaan.  Christ begon en maakte met 2 caramboles 
zijn bedoeling duidelijk. Stefan moest wachten tot beurt 5 alvo-
rens hij zijn eerste punt genoteerd kreeg om daarna in beurt 6 
de leiding te nemen: 2 - 3.  Stefan liep uit naar 2 - 4, waarna de 
spelers toch moeite hadden om de juiste figuren op het laken te 
krijgen, waardoor vooralsnog punten uitbleven.
Na 14 beurten kwam Stefan op 7 caramboles, terwijl Christ op 
4 bleef staan. Met een serie van 3 kwam Stefan in de 17e beurt 
op 4 tegen 11, waarna Christ in de 20e beurt op 7 caramboles 
kwam. Stefan kwam in dezelfde beurt op 14. Stefan sprokkelde 
in de volgende beurten zijn punten bij elkaar, terwijl Christ geen 
vuist meer kon maken. Uitslag 7 tegen 17.
Uitslag Traais Kampioen Driebanden 2015 en winnaar 
van de  Toon Lips  Wisseltrofee  is geworden: Stefan van 
den Diepstraten, met 36 wedstrijdpunten en een toer-
nooigemiddelde van 0,661.
2e plaats: Rob Jongejans, 24.857 wedstrijdpunten en een 
toernooigemiddelde van 0,638.
3e plaats: Johan Buijnsters, 24 wedstrijdpunten en een 
toernooigemiddelde van 0,487.
4e plaats: Christ van den Diepstraten, 22.769 wedstrijd-
punten en een toernooigemiddelde van 0,454.
Nog enkele feiten van het toernooi:  Toernooigemiddelde 0,421; 
hoogste gemiddelde: 1,833; hoogste serie: Ad van Es met 9 ca-
ramboles; kortste partij: 6 beurten.
Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagd evenement 
met mooie, spannende, maar vooral ook sportieve biljartwed-
strijden.
Dit evenement is mede mogelijk gemaakt door diverse sponso-
ren die we zeer erkentelijk zijn. Zonder u wordt het een stuk 
moeilijker om dit evenement voor de Terheijdense gemeen-
schap te organiseren. Onze dank gaat ook uit naar de schrijvers 
en tellers, personeel van De Gouden Leeuw,  maar vooral ook 
aan de deelnemers. Wij als biljartvereniging Touché hopen vol-
gend jaar weer een beroep op u te kunnen doen.

3 BANDEN-KOPPELTOERNOOI  OWBC

Cees Daamen en Mark Boelens  uit  
Terheijden zijn op 19 januari  in café 
de Gouden Leeuw in Terheijden win-
naar geworden van het koppeltoer-
nooi 3 banden van de OWBC 2015. 
Er werden door 15 koppels voor-
wedstrijden gespeeld in café de Har-
monie en de Gouden Leeuw, waar 
gebruik werd gemaakt van 3 biljart-
tafels die opgesteld stonden voor 
het Traais kampioenschap.
In de finale werden de koppels  Adri 
Fens/Henk van Meer, Ad van Es/Nico 
Broeders en Peter Donckers/Kees 
van Bergen verslagen. De hoogste 
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BIJNA CARNAVAL!!!!!
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serie van het toernooi werd met 11 caramboles behaald door 
Cees Daamen.

 Eindstand       car brt     moy    serie   club         
1   Cees Daamen-Mark Boelens    170 262     0,648     11      ESDO/G.Leeuw 
2   Ad van Es-Nico Broeders    107 270     0.396       3      Vriendschap 
3   Peter Donckers-Kees van Bergen 136 273     0,498       6      BVT 
4   Henk van Meer-Adri Fens      83 233     0.356       4      Vriendschap 
5   Toon Wouters-Rinus Ackerman    64 166     0,385       3      ESDO 
6   Roel Voogt-Jan Dijkers      46 163     0,282       3      BV Maandag 
7   Ben Kruizinga-Jan de Craen      67 188     0,356       3      BVT/Keus G 
8   Johan de Ridder-Toon Oprins      38 175     0,217       3      Keus Genoeg 
9   Eugene Meessen-Cees de Ridder   37 100     0,370 5      Vriendschap 
10 Pieter Lodder-Theo Kruis      31   91     0,340 3      Vriendschap 
11 Piet Hoeve-Jan Hop        21 105     0,200 3      Vriendschap 
12 Bas Vervuren-Tom van Gils      16   63     0,253 2      ESDO 
13 Jan Franken-Jan Teunissen      25   94     0,265 4      BV Maandag 
14 Cees v Helteren-Louis v Tetering   23   98     0,234 3      Vriendschap 
15 Ad v/d Ouweland-Peter v Tetering 23   93     0,247 6      BVT

500 PUNTEN  TOERNOOI  HARAGEI 
TERHEIJDEN  WEER EEN GROOT SUCCES
Zusjes Alycia en Anais Manuhutu oppermachtig

Zondag 18 januari werd het 500 punten 
toernooi georganiseerd door J.V. Haragei. 
Dit keer in de prachtige zaal van de Cour. 
Er werd gestreden op 4 tatami’s en er wa-
ren 135 deelnemers. Door de solide or-
ganisatie liep alles keurig volgens planning 
en de slogan: “heb geen spijt, bij Haragei 
loopt alles op tijd” werd weer waar ge-
maakt.

Darren Rombouts en Naut Bello behaalden de 500 puntengrens 
en kregen de beker.  Ze zijn nu klaar voor het grote werk.  Jay-
den Pietens was weer op dreef en liet technisch hoogstaand 
judo zien. Hij werd overtuigend kampioen en haalde zijn 400 
punten medaille.  Finn van Lierop was samen met zijn opa op 
stap vandaag en liet zijn opa zien wat hij in zijn mars had. Hij 
werd keurig derde.
Stan van Oosterhout werd keurig tweede; als hij wat minder 
let op zijn omgeving terwijl hij aan het judoën is wordt hij over-
al kampioen, denken zijn trainers.  Wouter Ritsema werd met 
mooi judo ook kampioen en zijn 300 punten medaille werd op 
het podium omgehangen.
Voor Jullie Bello was het een spannende dag. Ze deed voor het 
eerst mee aan een judotoernooi. Wij denken dat ze stiekem 
thuis nog geoefend heeft met haar broertje Naut aangezien ze 
het geweldig deed. Ze werd uiteindelijk tweede. Voor Aboudi 
Abdulrahim was het eveneens een spannende dag: ook voor 
Aboudi was het zijn eerste toernooi. Hij nam het in de finale 
op tegen zijn clubgenootje  Tijn Schoenmakers. Uiteindelijk trok 
Aboudi aan het langste eind.  Voor Tijn was er een knappe twee-
de plaats.
Hailey Rombouts liet zien dat de familie Rombouts een echte 
judofamilie is. Hailey nam het op haar eerste toernooi op tegen 
allemaal sterke jongens en bereikte uiteindelijke een verdienste-
lijke 4e plaats.
Toine Kloet, altijd gedreven en ook vandaag weer onverstoor-
baar,  vocht zich uiteindelijk naar een prachtige tweede plaats.
Lotte Westgeest was ingedeeld bij allemaal jongens, stuk voor 
stuk erg goede judoka’s. De laatste toernooien liet Lotte zien 
uit het juiste judohout gesneden te zijn. Nu in haar hometown 
Terheijden was ze extra zwaar ingedeeld en nog won ze 3 van 
haar 4 wedstrijden. Een mooie tweede plaats voor Lotte.
Dante Rosenthal heeft gestreden als een leeuw en behaalde een 
vierde plaats.
Wederom een eerste plaats voor Tygo. Milan van Ham had er 
vandaag weer erg veel zin in en ook Milan ging onverstoorbaar 
met het eremetaal aan de haal.

Polonaise
  Hollandaise

JaapRasenbergBouw.nl

  HollandaiseJ
Bouwen aan de toekomst
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ZAKELIJK NIEUWS

TERUGBLIK

Toen waren daar de zusjes en 
tweeling Alycia en Anais Ma-
nuhutu. Buiten de mat zijn er 
geen lievere meisjes voor te 
stellen, maar op de mat wordt 
de knop omgezet en willen ze 
maar 1 ding en dat is winnen. 
En dat deden ze ook! Het was 
weer een mooie judodag.
Kijk voor meer informatie over 
de deze leuke vereniging op
www.teamharagei.nl  en www.
facebook.com/teamharagei 

Jayden Pietens in actie.

GV SAMEN VOOR TERHEIJDEN

In het weekend van 10 en 11 januari waren er turn-plaatsings-
wedstrijden in Prinsenbeek  voor de 3de en 4de divisie en D ni-
veaus.
14  Turnsters van GV SVT deden hieraan mee en 4 daarvan heb-
ben een prijs gewonnen n.l. Kimberly Berg en Bente Dannis met 
een eerste prijs en Jopke van Kooten en Mirte Verdaasdonk 
met een derde prijs.
Het was een gezellig turntoernooi dat een vervolg krijgt in de 
tweede wedstrijd in maart. Je weet dan gelijk of je geplaatst bent 
voor de finale.

KAMPIOENSTEAM MD 1  VERWEND 
DOOR TERHEIJDEN 1

Tijdens het kampioensfeest n.a.v. het behaalde najaarskampioen-
schap kregen de meiden een training aangeboden vanuit  Ter-
heijden 1.  Afgelopen zaterdag was het zover, 16 meiden vertrok-
ken richting Raamsdonksveer waar Terheijden- aanvoerder Tim 
Ovington het team opwachtte.
In de Indoorbeachsoccerhal aldaar werden de meiden door Tim, 
Selwin en Robin onderworpen aan een pittige warming-up, af-
werkoefeningen en een toernooitje. Na ruim een uur intensief 
trainen werd deze leuke ochtend afgesloten door een straf-
schoppen-wedstrijd. Het was een hele leuke, maar volgens de 
meiden ook wel zware training in het mulle zand.

Tussendoor werden de meiden nog getrakteerd op een sport-
drankje en na afloop hadden Terheijden 1 en hun trainer Edwin 
Kock nog een leuke verrassing:  Alle speelsters ontvingen een 
prachtige Sv  Terheijden-jas waarmee ze het voorjaarsseizoen en 
de komende seizoenen  de blitz gaan maken.
Namens alle meiden en trainers van het MD 1 team willen we 
Terheijden 1 en Edwin Kock bedanken voor de training en met 
name de prachtige jassen.

JONGE ONDERNEEMSTER OPENT HAAR 
EIGEN ZAAK IN TERHEIJDEN

Trots mag ze zijn, Kimberly Leijten:  20 
jaar en nu al een eigen zaak! In 2013 haal-
de ze haar diploma Schoonheidsspecialis-
te en in 2014 voegde ze daar haar diploma 
Allround schoonheidsspecialiste aan toe. 
Daarna wist ze al snel 
wat ze wilde: een eigen 
salon. In augustus 2014 

heeft ze haar schoonheidssalon ingeschreven 
bij de kamer van koophandel en haar bedrijfje 
‘echt’ opgestart. In augustus is ze gestart met 
het nieuwe huidverzorgingsmerk Dermapri-
me dat uit Zwitserland komt en dat voor ie-
dere huid de juiste producten biedt. Vanaf half 
januari 2015 heeft ze haar salon naar de benedenverdieping ver-
plaatst, zodat ook mindervaliden van een heerlijke behandeling 

kunnen komen genieten. 
Nu de salon voor iedereen 
begaanbaar is, is deze offici-
eel geopend en is iedereen 
van harte welkom om eens 
gezellig langs te komen 
voor een kijkje in de salon 
en een heerlijk ontspan-
nende behandeling vanaf 
€ 22,50. Kijk voor meer 
informatie over de prijzen 
en de salon op www.salon-
munnickenheide.nl.
Tot ziens in de salon!

OBS DE WINDHOEK: EEN  ACTIEVE
SCHOOL  VOLOP  IN  ONTWIKKELING 
Directeur Marc Embregts blikt terug op eerste 
maanden 

Aan het begin van een nieuw jaar is het al-
tijd leuk om terug te kijken op de eerste 
periode van het schooljaar. Een bijzonder 
schooljaar voor mij, omdat het mijn eer-
ste is als directeur op OBS De Windhoek 
in Terheijden. Ik heb kennis mogen maken 
met enthousiaste leerlingen, betrokken ou-
ders, gedreven leerkrachten en veel andere 

inspirerende mensen die betrokken zijn bij onze school.  Als ik 
de afgelopen maanden de revue laat passeren, dan besef ik dat 
er ontzettend hard is gewerkt op De Windhoek. Dit alles geeft 
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Spaar nu voor Skarp messen en accessoires

60%

KORTING

tot

Jumbo Terheijden 
Hoofdstraat 1
4844 CB  Terheijden
076-5931909

Openingstijden 
Ma t/m za  08.00-20.00
Zondag  10.00-19.00

Gratis zegel bij elke besteding van 10 euro* aan boodschappen • Bij 6 zegels 
is uw spaarkaart al vol! • Actie loopt van maandag 26 januari t/m zondag  
22 maart 2015 • Volle spaarkaarten kunnen in de winkel worden ingeleverd t/m   
zondag 29 maart 2015 • Volle spaarkaart is maximaal 60% korting •  Aanbiedingen 
zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers • Prijswijzigingen 
en/of zetfouten voorbehouden • *Excl. statiegeld, tabakswaren, geneesmiddelen, 
babyvoeding tot 1 jaar, loten en telefoonkaarten • Volle spaarkaarten kunnen 
alleen ingeleverd worden bij Jumbo Terheijden.

Broodmes

van 17.49 nu slechts*

7.00

Voorbeeld
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mij een rijk en trots gevoel en tegelijkertijd veel vertrouwen en 
inspiratie voor het nieuwe jaar.
Nieuwe start
Op maandag 25 augustus kwamen alle kinderen weer naar 
school na een lange, welverdiende zomervakantie.  Wat was het 
fijn om na weken vakantie alle leerlingen en ouders te mogen 
begroeten in de school. Op zo’n eerste dag is er vooral ruimte 
om bij te kletsen, vakantieverhalen uit te wisselen en weer te 
wennen aan het schoolritme. De hartelijke en warme eerste 
kennismaking met de ouders en de kinderen zorgden ervoor 
dat ik me meteen thuis voelde op De Windhoek. 
Drukbezochte informatieavond

Met veel enthousiasme en 
boordevol plannen zijn we 
aan het schooljaar begonnen. 
Op 2 september organiseer-
den we een drukbezochte in-
formatieavond. Tijdens deze 
avond mocht ik de ouders 
vertellen over de vernieuw-

de bibliotheek en over het belang van lezen en de boven-
stroom op onze school. En kon ik de vernieuwde informa-
tiekalender onthullen. Ook werden de ouders geïnformeerd 
over wat de kinderen dit schooljaar allemaal gingen leren.  
Lezen is de basis

Een belangrijk speerpunt van 
OBS De Windhoek is ons 
leesonderwijs. Lezen is im-
mers de basis van leren. In 
tal van activiteiten kwam dit 
het afgelopen half jaar naar 
voren.  Trots ben ik op onze 
vernieuwde schoolbibliotheek. 

Op 1 oktober hebben we op feestelijke wijze de bibliotheek 
in gebruik genomen. Na de opening door de leerlingen van 
groep 3 kon iedereen feestvieren in de klaslokalen die wa-
ren omgetoverd tot kraamfeest, trouwfeest (waar je echt 
kon trouwen!), een verjaardagsfeest en een heus straatfeest.  
Minimaal één keer per week worden de leeslessen van alle groe-
pen  gegeven in de bibliotheek, een inspirerende ruimte met 
een heel uitgebreid boekenaanbod.  De leerlingen van de bo-
venbouw zijn heel actief geweest tijdens de Roald Dahl-week. 
Voorleeskampioen  Yu Fang zal onze school begin 2015 verte-
genwoordigen tijdens de voorleeskampioenschappen.
Speerpunt: samenwerken

Samenwerken is een ander 
aandachtspunt op De Wind-
hoek. Tijdens het schoolreisje 
in september zijn alle leerlingen 
actief bezig geweest bij Polder 
Events in Wagenberg. De focus 
lag op teamwork. In groepjes 
moesten de leerlingen pitti-

ge opdrachten uitvoeren en hindernissen nemen.  Dat deden 
ze met veel enthousiasme en overtuiging. Prachtig om te zien.  
Het winnen van de eerste prijs voor de best geklede groep tij-
dens de viering van 375 jaar Kleine Schans was een geweldige 
erkenning van de geweldige manier waarop we op onze school 
samenwerken.  Samen met de leerkrachten hadden de leerlin-
gen hard gewerkt om iedereen er passend uit te laten zien in het 
thema van de viering.  En dat was bij de jury opgevallen!
Verkiezing goed doel 
Op  OBS  De  Windhoek vinden we het belangrijk dat onze 
leerlingen mensen en dieren helpen, die het wat minder heb-
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ben. Daarom kiezen we elk schooljaar een goed doel waar 
we een jaar lang geld voor inzamelen. We houden aan het 
begin van elk schooljaar daarom een verkiezing. Ook dit jaar 
hebben de leerlingen van groep 7 en 8 in groepjes een goed 
doel gekozen, campagne gevoerd en een presentatie ge-
houden. SOS Kinderdorpen werd gekozen tot ons goede 
doel van dit schooljaar. Gedurende het schooljaar worden 
hier acties voor gehouden. In december hebben de leer-
lingen bijvoorbeeld kerstspulletjes gemaakt en verkocht.  
Gezamenlijke activiteiten peuters en kleuters
In samenwerking met bredeschoolpartner Eskadee worden één 
keer in de twee weken voor de peuters en de leerlingen uit 
groep 1 gezamenlijke activiteiten aangeboden. Op de verschil-
lende locaties van brede school De Wiekslag zijn deze jonge 
kinderen aan het ‘leren’. Daarnaast is het samen spelen en eten 
ook erg gezellig. Elke keer weten de leidsters van Eskadee en 
onze juf Laurette een gevarieerd programma samen te stellen. 
Wanneer een peuter de overstap maakt naar De Windhoek is 
het leuk om te zien hoe de jongste kleuters hen verwelkomen. 
Zij hebben immers al meerdere keren met elkaar gespeeld. 
Feestelijke decembermaand
December is altijd een drukke, maar ook een feestelijke 
maand. Sinterklaas en de Pieten kwamen als altijd langs op 
onze school. Dit jaar hadden ze een nieuwe hulppiet mee-
gebracht: Piet Lauro. De leerlingen hadden al snel door 
dat Piet Lauro eigenlijk juf Laurette is. Gelukkig hadden we 
met Sinterklaas afgesproken dat de juf niet mee naar Span-
je ging, want we kunnen haar op De Windhoek niet missen! 
De laatste activiteit van het jaar is altijd de kerstviering. Na 
een sfeervolle lichtjestocht samen met bredeschoolpartner 
Eskadee konden onze leerlingen, leerkrachten èn ouders ge-
nieten van een heerlijk buffet van zelfgemaakte hapjes. Het 
is erg bijzonder om met iedereen die betrokken is bij de 
school en het onderwijs voor onze leerlingen samen te zijn.  

Plannen voor het nieuwe jaar
Na de feestdagen zijn we 2015 weer met veel energie aan de 
slag gegaan. Er staan weer tal van activiteiten op de agenda. Ja-
nuari is de maand van het lezen:  de schoolbibliotheek krijgt 
nog meer vorm (met een verrassing voor al onze leerlingen!), 
doen  we mee met de voorleesdagen èn is er het voorlees-
ontbijt. Daarnaast steken we in samenwerking met de GGD en 
Dokters & Co in op een nog gezondere leefstijl voor onze kin-
deren. Ook gaan we met onze ouders in gesprek over actief 
ouderschap.  We blijven ons onderwijskundig ontwikkelen met 
nadruk op woordenschatonderwijs en begrijpend lezen.  En tot 
slot houden we de IT-ontwikkeling in het onderwijs scherp in 
de gaten. 
Met een rijk en trots gevoel kijk ik terug op het afgelopen 
jaar. Een dikke pluim voor onze leerlingen, leerkrachten, ou-
ders en andere betrokkenen van De Windhoek. Met veel ver-
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nu joed hoort zeggen, verbetert ze zichzelf in goed. Ze denkt 
beter na voordat ze iets zegt. Ook met het stukje SI zijn we 
een stuk verder. Renske heeft aan bepaalde hulpmiddelen heel 
veel ondersteuning. Bijvoorbeeld een verzwaard hesje of een 
stressballetje. Ook een kauwstaafje geeft haar een bepaalde rust 
in haar kaken. Een hand- of voetmassage stimuleert haar mond-
gebied.  Wauw, er ging een wereld voor ons open. Het weerzien 
met dolfijn Geegee, uit 2010, gaf kippenvel. Renske ontmoette 
haar dolfijn en kreeg van het Sea Aquarium (Geegee is geen 
therapiedolfijn meer maar zwemt nu in een show) ook nog de 
gelegenheid om Geegee even een hele dikke kus te geven. Dat 
was prachtig om te zien! 
Met een goed gevulde rugzak met adviezen en een prachtig ver-
slag keerden we na twee weken terug naar Nederland.  Wat was 
het weer een leerzame,  mooie, maar vooral vruchtbare tijd. 
We beginnen 2015 heel positief, hebben materiaal aangeschaft, 
gesprek op school, gesprek met de logopediste. En thuis aan de 
slag. Het gaat helemaal goed komen met ons meiske. We zijn 
erg trots op haar en zeker ook op haar grote zus Babet die ook 
een hele mooie leerzame tijd heeft gehad in Curaçao. Namens 
ons alle vier ontzettend bedankt voor jullie inzet om het geld 
voor de therapie bij elkaar te krijgen. Zonder jullie hadden we 
nog een jaartje of twee moeten wachten. Als u de dagelijkse 
verslagen eens wil lezen, dat kan via Facebook, word vriend met 
Renske Brooymans.

PRIJSUITREIKING  WAGENBERGSE 
WINKELIERSVERENIGING

Donderdag  8 januari was het weer zover:  De prijsuitreiking van 
de decemberactie van de  Wagenbergse winkeliersvereniging. 
De deuren van de grote zaal in Plexat in  Wagenberg gingen om 
19.45 uur open;  op dat moment stonden er al vele bezoekers 
te wachten. Ook Omroep Drimmelen was al aan het werk om 
de camera’s goed op te stellen,  zodat zij mooie opnames kon-
den maken van de avond (wordt uitgezonden vanaf  21 januari 

en dit twee weken lang), want het beloofde wederom een zeer 
spectaculaire, lachwekkende avond te worden.
Bij binnenkomst kregen alle bezoekers een gratis lot, waarmee 
tijdens het rode draadspel, dit jaar met de koffers van het mil-
joenenjachtspel, een mooie prijs, beschikbaar gesteld door de 
Wagenbergse winkeliers, gewonnen kon worden. Om de avond 
in stijl te beginnen kreeg iedere bezoeker een kopje koffie met 
een heerlijk stuk apfelstrudel.
Nadat de voorzitster de avond had geopend, werd de show 
door de Sauwelaars geopend. De sauwelaars hadden weer erg 
hun best gedaan om er een gezellige avond van te maken.
Heel de avond stond in het teken van “Januarifest”.  Vele beken-
den kwamen langs deze avond, waaronder Heintje, de Kermis-

trouwen en inspiratie zijn we begonnen aan het nieuwe jaar. 
OBS De  Windhoek is een actieve school in ontwikkeling.  Kort-
om:  een kleine school met een  GROOT(s) karakter.  Kom 
gerust eens langs en ervaar het zelf. Graag vertel ik u meer 
over onze school en kunt u de dagelijkse praktijk ervaren in de 
klassen. 
Hartelijke groet en hopelijk tot ziens op De  Windhoek, 
Marc Embregts (directeur OBS De Windhoek)

DOLFIJNTHERAPIE  VOOR RENSKE

In 2014 heeft u deze tekst op verschillende manieren voorbij 
zien komen:  Mobieltjesactie, Bingo van het leukste voetbalelftal 
van  Terheijden, op Facebook.  En 6 december 2014 was het dan 
zover. Renske en haar familie vertrokken voor de tweede keer 
in vier en half jaar naar Curaçao voor dolfijntherapie. Mede mo-
gelijk gemaakt door het inleveren van de vele oude mobieltjes 

die wij van jullie mochten ontvangen. Door de opbrengst van de 
mobieltjes, gulle giften en de bingo spaarden wij het hele thera-
piebedrag bij elkaar.
De eerste keer in Curaçao boekte Renske een prachtig resul-
taat. Renske ging praten en haar concentratieboog vergrootte. 
Nu hadden wij de wens dat Renske beter verstaanbaar zou 
worden, ze zinnetjes zou gaan praten en een stukje SI (prikkel-
verwerking). Onze dromen zijn weer uitgekomen! Renske heeft 
keihard gewerkt in Curaçao. 10 Dagen intensieve therapie met 

een logopediste, een assistent, een dolfijntrainer en natuurlijk 
een dolfijn, Chabelita genaamd. Het resultaat kwam al snel…. 
Renske vroeg na drie dagen: “Mama, mag ik een boterham?” 
Renske zei eerst altijd: “Mama boterham.” De zin, mama mag ik 
een boterham, kwam wel even binnen. En dit resultaat al na drie 
dagen. Ook ging Renske haar eigen uitspraak verbeteren. Rens-
ke zei bijvoorbeeld altijd “is joed” ipv “is goed”. Als ze zichzelf 
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dus Cees.  Zijn wens past dan ook prima bij de kerstgedachte en 
daar wilden Open 
Coffee Drimmelen 
en Frank van Gils 
Catering zich graag 
voor in zetten.
Die maandagoch-
tend om klokslag 
half negen stonden 
Frank en Hans bij 
Cees en Meriam 
aan de deur om 
het verrassings-
ontbijt te bezor-

gen. Heerlijke broodjes, snijwaren, fruit en sapjes werden op 
feestelijke wijze door Frank uitgeserveerd.  Ook Cees mocht 
tot zijn eigen verrassing deelnemen. Eten doe je immers niet 
alleen,  vond Frank. 
De komende maanden zullen ook de overige geselecteerde 
wensen vervuld gaan worden. De indieners van deze wensen 
zijn of zullen hiervoor binnenkort door de ondernemers Open 
Coffee Drimmelen worden benaderd.  Wordt vervolgd. 

klanten, Nicole enz.. Rudi Carrell praatte de avond aan elkaar en hij werd natuurlijk geholpen door zijn 
lieftallige assistente Conchita Wurst.
Er waren ook vele goochelaars aanwezig; deze vertoonden hun kunsten,  heel de avond werden de winnen-
de kaarten uit de grote hoge hoed getrokken. Aan het begin van de avond was de eerste kaart die getrokken 
was al in de grote gouden koffer geplaatst. Dus heel de avond hing de spanning in de lucht wie toch wel de 
prijswinnaar zou zijn van die mooie hoofdprijs; een 4 daagse reis voor 2 personen naar York/New Castle.  
Alle prijswinnaars waren blij verrast met hun prijs. 
De Wagenbergse winkeliers bedanken al hun klanten voor het zo massaal deelnemen aan de actie en zij 
hopen dat u ook in de toekomst weer vaak in hun winkels te zien bent. 

Prijzen winkeliers avond 8 janauri 2015
Winkelier Prijs Gewonnen door

1 Drogisterij De Waag Etagére R.Vissers Made 
2 Slagerij Hermans Vleeswaarde bon Fam.Verheyen Made
3 Kapsalon Oonix Haarverzorgingsset met cadeaubon A.Marijnisen Made
4 Janssens Tweewielers Fietstas Naafs Rijen
5 De Bloemenstal Lantaarn Dimph van der Sanden Wagenberg
6 Boerderij winkel Johan en Caroline Streekpakket T. Kelders  Terheijden
7 Vermunt Wagenberg Mand Carla Verhoef Wagenberg
8 ´t Grutterke Levensmiddelen pakket Nancy v/d Sanden Wagenberg
9 Bakkerij van Dongen Mand met bakkerartikelen M.van Dijk Wagenberg

10 Troefmarkt Mand met levensmiddelen C. Notenboom H- Zwaluwe
11 Plexat Wijnpakket Rina Hermans Wagenberg
12 Klokwijzer Reparatiebon Van Sundert Etten Leur
13 Drogisterij De Waag Mand verzorgingsproducten Ria Gelens Wagenberg
14 Slagerij Hermans Vleeswaarde bon Fam.Simonis H- Zwaluwe
15 Kapsalon Oonix Haarverzorgingsset met cadeaubon Fam.Joosen Wagenberg
16 Janssens Tweewielers Fietspomp Fam.den Ridder Wagenberg
17 De Bloemenstal Plantenbak Fam.Lips Wagenberg
18 Boerderij winkel Johan en Caroline Streekpakket Fam.Huisman Breda
19 Vermunt Wagenberg Mand Rina Hermans Wagenberg
20 ´t Grutterke Levensmiddelen pakket A.Dekkers Wagenberg
21 Bakkerij van Dongen Mand met bakkerartikelen Kitty van Hoof Wagenberg
22 Troefmarkt Mand met levensmiddelen Petra v/d Ouweland Wagenberg
23 Plexat Wijnpakket Fam.Rademakers Wagenberg
24 Klokwijzer Reparatiebon Kitty van Hoof Wagenberg
25 Drogisterij De Waag Set Hotel Mamma E.van Looff Breda
26 Slagerij Hermans Vleeswaarde bon E.van Looff Breda
27 Kapsalon Oonix Haarstylingsset met cadeaubon Van Sundert Etten Leur
28 Janssens Tweewielers Fietstas M.Maas Breda
29 De Bloemenstal Plantenbak Fam. Verheyen Made
30 Boerderij winkel Johan en Caroline Streekpakket Fam.Peeters Terheijden
31 Slagerij Hermans Vleeswaarde bon E. van Schubert H- Zwauwe
32 ´t Grutterke Levensmiddelen pakket Fam.van Strien H- Zwaluwe
33 Bakkerij van Dongen Mand met bakkerartikelen Hella Lighthart Made
34 Troefmarkt Mand met levensmiddelen Fam.van Gurp Made
35 Plexat Wijnpakket Fam.Broeders H-Zwaluwe
36 Klokwijzer Reparatiebon Rosalie van der Berg Breda
37 Klokwijzer Reparatiebon A.Kloet Wagenberg

Hoofdprijs 4 daagse mini cruise naar York  Wilma Brooimans Dorst

OPEN COFFEE DRIMMELEN EN FRANK  
VAN GILS CATERING  VERVULLEN 
EERSTE KERSTWENS

Maandag 12 januari 2015 is de eerste 
van de wensen, die door bezoekers in 
de wensdoos gestopt zijn tijdens de 
kerstmarkt bij  The Pub and Churchill in 
Made,  in vervulling gegaan.  

Een groep ondernemers had tijdens de wekelijkse Open Coffee 
Drimmelen vlak voor kerst het spontane idee opgevat om van 
de kerstboom een wensboom te maken.  Wat zou je voor elkaar 
kunnen betekenen? Een 60-tal wensen belandde uiteindelijk in 
een wensdoos.  Na beraad zijn deze wensen geselecteerd op 
haalbaarheid en redelijkheid. 
Een aantal  ondernemers heeft elk een wens ‘geadopteerd’,  zoals 
Hans van Dongen die de spits afbijt met……. een speciaal ont-
bijt. Deze wens van Cees  Verwater is als eerste verwezenlijkt.  
Cees heeft al jaren problemen met zijn gezondheid en had als  
wens ingediend om zijn vrouw Meriam een verrassingsontbijt te 
bezorgen,  als dank voor alle goede zorgen en ondersteuning. 
Ook staat Meriam altijd en spontaan klaar om anderen te hel-
pen bij alledaagse dingen. “Als ze kan helpen dan doet ze dat”, al-
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STRAATNAMEN

MERKWAARDIGE STRAATNAMEN

Vele straatnamen zijn in Rondom de Toren al gepasseerd en 
verklaard. Maar er zijn ook nog namen waarvoor niet zomaar 
een verklaring te geven is. Die zijn namelijk ontleend aan het 
verre verleden. In oude boeken van de gemeentelijke admini-
stratie komen die namen voor,  terwijl niet altijd duidelijk is 
wat de betekenis er van was. De meeste namen zijn door de 
toenmalige streekarchivaris gevonden in de oude gemeentelijke 
administratie en aan de B&W voorgesteld. Een aantal straatna-
men is samengesteld uit een oud woord in combinatie met een 
verzamelnaam.
Ganzenweel - Vlasweel en Zwanenstrek verwijzen naar de 
welen die hier liggen. Een weel werd vroeger gebruikt om vlas in 
te roten, een van de bewerkingen door de vlasboer.
De Evenakker was de naam voor een perceel land,  ̒de evenac-
kerʼ, bij de Bergen-Munnikenhof en was al bekend in 1484.  ̒Evenʼ 
zou zwarte haver zijn geweest.
De Garsdries verwijst naar  ̒de garsdrieschʼ, beschreven in 
1699 als 2 buinder land tussen de Lageweg en de weel aan de 
Zeedijk (nu Moerdijkseweg). Overigens kwam de schrijfwijze 
Grasdries ook voor.
Gagelveld en Gruytveld. Gagel is een plant die in de voorma-
lige Zeggepolder veel voorkwam en hele stukken grond bezette. 
Gruit is (volgens Wikipedia) een kruidenmengsel dat werd ge-
bruikt als smaakmaker bij het brouwen van bier. In gruit zitten 
onder meer de volgende ingrediënten: rozemarijn, gagel, salie, 
duizendblad en laurierbessen.  Door de heren van Gruuthuse in 
Brugge werd er in hun ̒gruutʼ hoofdzakelijk gedroogde bloemen 
van de gagel gebruikt.  Het gruit in bier is vervangen door hop. 
In verband met de gruitplant zijn de straat Ruitersvaart en
het pad Klein Ruitersvaart te noemen.  Lang geleden was een 
van de schrijfwijzen namelijk:  ̒tSgruyters vaertʼ. In 1484 was al 
sprake van Groot en ook van Klein Ruitersvaart. Op de foto is 
Klein Ruitersvaart nog een smalle polderweg.

De straatnamen Biezelaar - Bolderik - Hulsdonk - Liesveld 
- Klaverbeemd zijn namen “die in het oude Terheijden niet 
misstaan zouden hebben”. Aldus het advies aan B&W in 1976. 
Deze woorden zijn als volgt te verklaren:  Biezelaar is een open 
plek in het bos (=laar) met biezen (hoge waterplanten). Bolderik 
is een zeer zeldzame plant met een bolle zaaddoos,  vergelijk-
baar met klaproos en korenbloem.  In de jaren 50 van de vorige 
eeuw kwam de Bolderik nog voor op de Houtse akkers. Huls-
donk is niet te verklaren,  maar lijkt veel op Hulsberg, een dorp 
in Limburg. Een oude veldnaam hier was Huls(t)moeren gelegen 
bij Bergvliet. Liesveld kan verwijzen naar een akker vol met (vlij-
tige) liesjes. En de Klaverbeemd naar een laaggelegen grasland 
met opvallend veel klaver.  In 1834 werden bij Klein Munniken-
hof de  ̒Biesenweydeʼ en de  ̒Lieseweydeʼ verkocht.
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VAN  ALLES  WAT

COLUMN

Boomnamen zijn gebruikt voor de straten Berkenhof - Elzen-
hof en Peppelhof. De Hofjesweg ligt daarbij. Hezelaar kan 
zijn afgeleid van hazelaar, een struik of boom waaraan hazelno-
ten groeien. De Buntlaar verwijst naar buntgras op een open 
plek in het bos. De Wederik behoort tot de sleutelbloemen 
en zou ook een oude benaming zijn voor een wilgentak. Over 
Maarweide en Ravendal heb ik helaas geen informatie. 
Meer over planten en de natuur in onze woonomgeving is te 
lezen in de Vlasselt-boekjes 5, 12, 48, 53, 61 en 67. 
Johan van der Made

CHANTAL MIJMERT: 
OVER HET BESTAAN VAN ENGELEN

Ik hoor u denken, gaat ze nu op de religi-
euze tour? Nee hoor lieve lezers, wat dat 
betreft laat ik daarin iedereen zijn eigen 
keuze maken, en ik zal dus nooit een be-
paalde kant in mijn columns kiezen wat 
betreft religie. Dat laat ik aan andere co-

lumnisten over.  Rondom de Toren is daar ook niet het platform 
voor.  Maar waarom dan engelen? Omdat je met de term enge-
len ook heel veel andere dingen kunt bedoelen. En ik bedoel het 
in de zin van een dierbare vriendschap. Kent u dat, dat je soms 
iemand tegenkomt en die blijkt een engel te zijn, in alle opzich-
ten? Ik mocht dat gevoel dit jaar alweer 25 jaar geleden voor 
het eerst ervaren, met manlief.  Want wat gaat de tijd hard zeg, 
dit jaar, 2015, zijn we alweer 25 jaar samen.  Het is nog geen hu-
welijksjubileum, maar voor ons toch een bijzonder moment. Je 
hoort vaak verliefde tieners in televisieprogramma’s zeggen dat 
ze elkaar al heel lang kennen, al wel 6 maanden, en wat hebben 
ze al veel meegemaakt… naar hun belevenis dan. Ik denk dat ik 
oprecht wel mag stellen dat we veel hebben meegemaakt, man-
lief en ik. Maar bent u eens eerlijk, wie heeft er in 25 jaar nu niet 
veel meegemaakt? Het is ook maar net wat je onder verstaat. 
De eerste associatie zal wellicht zijn dat het gerelateerd is aan 
minder leuke dingen in het leven, en ja, die waren er ook. Maar 
ik bekijk het graag breder, en dan pakt die balans toch vaak echt 
wel positiever uit dan je misschien vooraf dacht.  Want zeg nu 
zelf, het leven is ups en downs. En dat hoort ook zo; het ene 
zorgt ervoor dat je het andere meer waardeert, en het andere 
zorgt ervoor dat je van het ene leert. Maar zowel het ene als 
het andere is fijner, leuker, spannender, beter en krachtiger om 
dat met de lieve engel in je leven te mogen meemaken. Ik daag 
u vandaag uit; kijk eens naar uw leven, zoek uw engel en consta-
teer dat ook hij/zij uw leven mooier heeft gemaakt. Soms moet 
de mens gewoon even tijd nemen om daar bij stil te staan. Ik 
heb het bij deze gedaan, en ik beloof volgende keer weer een 
bros-luchtige column hoor, maar ik moest en wilde het gewoon 
even kwijt.

VUURWERK

Ook deze jaarwisseling weer veel 
geknal en dito vervuiling na afloop.  
Toch is er wat veranderd in de 
publieke opinie. De meeste bur-
gemeesters spreken zich uit voor verandering van het gebruik 
ervan. Hoeveel branden zoals in Alkmaar en lichamelijke ver-
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minking kan een samenleving nog aan zo vraagt het CDA zich af.
Onze eigen burgemeester Gert de Kok opende er de nieuw-
jaarstoespraak mee en schaart zich daarbij in de rij van collega’s 
die hun zorgen uiten. Niet zo vreemd dat burgervaders dit doen 
omdat zij verantwoordelijk zijn voor orde en veiligheid.  Veilig-
heid waar alle burgers 364 dagen per jaar warm voor lopen en 
kosten noch moeite willen sparen dit doel te bereiken. Maar die 
ene dag grote risico’s nemen waar ook anderen die er geen deel 
aan hebben slachtoffer kunnen worden. En ik noem om reden 
de burgemeester daarom burgervader. Het woord vader zegt 
alles in deze. Het CDA discussieert graag met de inwoners van 
de gemeente over hun standpunten in deze. Wij zullen het op 
de agenda plaatsen wanneer we de vertegenwoordigers van de 
Dorpsraden treffen binnenkort. U kunt ons ook schrijven.  Wij 
zijn blij met uw reacties.
CDA Drimmelen

VOORLEESDAGEN CENTRAAL BIJ 
ESKADEE
 

Voorlezen aan kinderen is belang-
rijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt 
het taal- en spraakgevoel en bezorgt kin-
deren veel plezier. Speciaal voor baby’s, 
peuters en kleuters zijn er De Nationale 
Voorleesdagen. Deze dagen hebben als 
doel het voorlezen aan kinderen die zelf 
nog niet kunnen lezen,  te bevorderen. 

Zo worden kleintjes grote lezers.  Voorlezen is leuk, maar vooral 
ook goed voor de taal-spraakontwikkeling en taalbeleving van 
kinderen. Kinderopvang ESKADEE haakt daarom graag in op de 
Nationale  Voorleesdagen, die gehouden worden van 21 januari 

t/m 31 januari 2015.  Het prentenboek “Boer Boris gaat naar 
zee” zal een centrale rol vervullen. 

Ook voorleespret bij onze andere vestigingen
Voor alle  ruim 250 kinderen bij onze kinderdagverblijven en 
peuterspeelgroepen organiseren wij  voorleesactiviteiten in 
de themaweek.  Aandachtig werd door de kinderen geluisterd. 
Prachtig om te zien.. en te horen natuurlijk! 
Aandacht voor taal- spraakontwikkeling met vroeg- en 
voorschoolse educatie bij ESKADEE
Niet alleen tijdens de voorleesdagen is er aandacht voor spraak 
en taal. Door het werken met de VVE- methodiek Uk & Puk 
wordt dagelijks veel aandacht besteed aan spraak- en taalont-
wikkeling.  Alle activiteiten stimuleren de mondelinge taalvaar-
digheid (spreken en luisteren) en de woordenschat. 
Uk & Puk is geschikt voor kinderen die meer én minder taal-
vaardig zijn en wordt aangeboden in onze kinderdagverblijven 
en peuterspeelgroepen. Ook voor kinderen voor wie het Ne-
derlands niet de eerste taal is, is Uk & Puk een speels en uitda-
gend programma. 
Behalve aan spraak en taal werkt Uk & Puk aan sociaal-emotio-
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vestigingen van Theek 5. Hier-
in staat het cursusaanbod van 
februari t/m mei 2015. Op het 
gebied van algemene ontwik-
keling, creativiteit, digitale me-
dia, koken en talen vindt u de leukste workshops en cursus-
sen. Een leuker begin van het nieuwe jaar is er niet! Bekijk 
de brochure online op www.cursushuistheek5.nl of haal 
deze in één van de 14 vestigingen van Bibliotheek Theek 5.  
Van mindfullness tot fotografie 
Er worden diverse workshops en cursussen aangeboden op het 
gebied van algemene ontwikkeling.  Of het nu gaat om Geschiede-
nis,   Mindfulness,  Gelaatkunde of  Zelfhypnose,  er is voor ieder 
wat wils.  Op creatief gebied worden er diverse  schrijf-  en fotogra-
fiecursussen aangeboden.  Voor de modeliefhebbers is er dit sei-

nele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de 
eerste rekenprikkels. Het Uk & Puk programma is er voor alle 
kinderen binnen ESKADEE.  Kinderen die een extra steuntje in 
de rug kunnen gebruiken, komen in aanmerking voor extra (ge-
subsidieerde) dagdelen.  Zo werken wij toe naar een prettige en 
soepele overgang naar de basisschool voor ieder kind! 
Wilt u meer informatie over de opvangmogelijkheden binnen 
ESKADEE  of over de mogelijkheden voor extra VVE-aanbod? 
Surft u dan  naar www.eskadee.nl of bel ons Centraal Bureau 
0162 -686179.

VAN MINDFULNESS  TOT FOTOGRAFIE 
bij Cursushuis  Theek 5 

De brochure voor het voorjaar is vanaf nu beschikbaar in alle 
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zoen ook een cursus   ‘Pimp je kleding’ en  ‘Ontdek je kleur & stijl’.  
Digitale ontwikkeling 
De digitale ontwikkelingen gaan erg snel. We staan aan 
het begin van een nieuw digitaal tijdperk. Nog nooit was 
het voor zoveel mensen zo eenvoudig om informatie tot 
zich te nemen. Cursushuis Theek 5 biedt daarom diver-
se workshops aan over de iPad, Androidtablet, e-readers 
en Facebook. Ook kunt u kennismaken met de 3D-printer!  
Vacature gastheer/gastvrouw
Wilt u gratis deelnemen aan een cursus van Cursushuis  Theek 
5? Word dan vrijwilliger! Als vrijwilliger houdt u toezicht tij-
dens de cursusavonden die georganiseerd worden. Het gaat 
hierbij om ongeveer twee uur in de week.  Voor meer infor-
matie mail naar cursushuis@theek5.nl of kijk op de website.  
Meer informatie en inschrijven
Kijk voor het gehele aanbod op www.cursushuistheek5.nl.  In 
alle vestigingen van Bibliotheek  Theek 5 kunt u gratis de bro-
chure ophalen.  Aanmelden kan online en in de bibliotheken.

BESTE ONDERNEMERS  VAN DRIMMELEN

Op 5 maart organiseert de Stichting Behoud 
Antonius Abt Terheijden in samenwerking 
met Bedrijven Netwerk Drimmelen het eer-
ste Ondernemersgala. Deze avond zal o.a. in 
het teken staan van de uitreiking van de prijs 
voor de meest maatschappelijk verantwoor-
de onderneming in Drimmelen. Er is een 3 

tal genomineerde ondernemingen waarvan de beste zich 2 jaar 
lang de meest maatschappelijk verantwoorde onderneming van 
Drimmelen mag noemen. Wellicht voor u een motivatie om 
volgende keer ook mee te dingen naar deze prijs. Deze avond 
is een unieke gelegenheid om vele medeondernemers beter te 
leren kennen. Met het vooruitzicht op een heerlijk diner, gepre-
senteerd op aparte wijze en opgeluisterd door diverse interes-
sante sprekers, wordt het gegarandeerd een ontspannen samen-
komst.  We hebben gekozen voor een zeer bijzondere locatie: de 
Antonius Abtkerk in  Terheijden, speciaal voor deze gelegenheid 
omgetoverd in een stijlvol decor. De Stichting Behoud de An-
tonius  Abt  Terheijden bestaat uit vrijwilligers die zich sterk 
maken om het kerkgebouw van Terheijden te behoeden voor 
verval en verwaarlozing. Het behoud van dit oudste monumen-
tale gebouw van Drimmelen gaat de stichting zeer aan het hart.  
U als ondernemer kunt op deze avond een steentje bijdragen 
door een kaart à € 125,00 per persoon te bestellen.  Wij garan-
deren u een TOP avond waarop u onder het genot van lekkere 
gerechten, heerlijke drankjes, muziek en entertainment wellicht 
ook nog goede zaken kunt doen! Kunnen wij op uw komst en 
uw steun rekenen? Ga dan naar www.behouddeantoniusabt.nl  

en meldt u aan. U kunt zich ook 
aanmelden via de website van 
BND: www.bndweb.nl. Wij ho-
pen u graag de hand te mogen 

schudden, donderdag 5 maart in Terheijden! 
Met vriendelijke groeten, namens SBAAT en BNDNB. 
Feitelijk betaalt u slechts de helft van de € 125,- omdat dit za-
kelijke kosten zijn!
Programma 5 maart 2015 - ondernemersgala en MVO-prijs:

18.30 - 19.15 Muzikale ontvangst met welkomst drankje.

19.15 -19.20 U wordt welkom geheten door uw gastvrouw 
voor de avond.
19.20 - 19.25  Voorzitter Cor  Vissers geeft een korte toelichting 
op de ambities van Stichting Behoud de Antonius Abt  Ter-
heijden.
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19.25 -19.30 Paul Smits, voorzitter van Bedrijven Netwerk 
Drimmelen, spreekt over  Verbinden en Maatschappelijk  Verant-
woord Ondernemen.
19.30 - 21.00 Culinaire verrassingen en bijbehorende dranken 
worden u aangeboden door Stichting Behoud de Antonius Abt 
Terheijden.
21.00 - 21.30 Een ondernemer pur sang neemt u mee in de we-
reld van het (maatschappelijk verantwoord) ondernemen.
21.30 - 22.00 Uitreiking van de allereerste prijs voor de meest 
maatschappelijk verantwoord ondernemer van de Gemeente 
Drimmelen  2015 - 2016.
22.00 - 00.00 Gelegenheid om de prijswinnaar te feliciteren en 
medeondernemers uit de Gemeente Drimmelen te ontmoeten.

70 JAAR VRIJHEID 
Vluchtweg:  Vrijheid

Vrijheid om te gaan en staan waar 
je wilt.  Vrijheid om te zeggen wat 
je wilt. Vrijheid om te wonen waar 
je wilt.  Vrijheid om te eten en 
drinken wat je wilt.  Vrijheid om 
je kinderen op te voeden naar je 
eigen inzichten. Vrijheid in je poli-
tieke keuze.  Vrijheid waar je gaat 
werken. Vrijheid in het kiezen van 
een studie.  Vrijheid om te trou-
wen.  Vrijheid om te scheiden.  Vrijheid is je vrij voelen.  
Helaas is vrijheid niet iedereen gegund en we worden in Euro-
pa, maar ook in onze eigen omgeving nog vaak geconfronteerd 
met de beperking van vrijheid.  Toch blijven we streven naar het 
behouden en verbeteren van vrijheid voor iedereen. Ook wij 
hebben onze huidige vrijheid in het verleden moeten bevechten, 
met name tijdens de Tweede Wereldoorlog. Geen vrijheid om 
te gaan en staan waar je wilt, geen vrijheid in politiek, studie of 
werk.  Voor vele mensen was er in de Tweede Wereldoorlog 
geen vrijheid. De onderdrukking door de bezetter in Nederland 
was groot.  Vluchten was helaas niet altijd mogelijk. Onderdui-
ken in een kelder of op een zolderkamertje was soms de enige 
mogelijkheid. Deze zware tijd kunnen en mogen we niet ver-
geten. We zijn gelukkig bevrijd van deze gruwelijkheden en we 
kunnen nu al bijna 70 jaar in vrijheid met elkaar leven.
Die onderdrukking gaan we herdenken en tevens gaan we 
de vrijheid vieren tijdens het Vier-5 mei Event in de ge-
meente Drimmelen. Met de viering van Vluchtweg herden-
ken wij de Tweede Wereldoorlog symbolisch. In dit verhaal, 
dat zich in het heden afspeelt, is het meisje Eva ondergedo-
ken op een geheime locatie. Zij zag nauwelijks daglicht, zij en 
haar familie hadden geen enkele vrijheid. Vluchten was helaas 
voor Eva en ook voor vele anderen niet mogelijk. Vele on-
derdrukten wilden met een koffertje met daarin enkele snel 
bij elkaar gezochte spulletjes de vrijheid tegemoet lopen.  
Deze zware weg naar de vrijheid zullen we op 4 mei na de 
plaatselijke herdenkingen in de diverse dorpen gaan herbeleven. 
Vanuit Hooge Zwaluwe, Made,  Terheijden en Wagenberg zullen 
stoeten met een deel van de vrijheidsvlam en met gekleurde 
koffers gaan lopen naar een centrale plaats gelegen tussen de 
dorpen.  Aan het einde van het Vier-5 mei Event gaan we de 
delen van de vrijheidsvlam aan elkaar bevestigen en zullen we 
symbolisch de klok op 12 uur (5 mei) zetten en de vlam ont-
steken. Met het ontsteken van de vrijheidsvlam vieren we dat 
we de vrijheid terug hebben gekregen. De vrijheid waar we ook 
nu na bijna  70 jaar trots op moeten zijn en die we ook nu nog 
moeten blijven verdedigen.  Vrijheid maak je immers met elkaar.  
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Wij van de Stichting  Vrienden van het Puzzelbad waren op 
zoek naar een manier om de stichting van inkomsten te kunnen 
voorzien. Tot op heden werden namelijk alle zaken zoals koffie, 
koekje, cake bij de onderhoudsdagen en an-
dere zaken die bij een stichting horen door 
het bestuur zelf gedragen. Daarnaast zal in 
de toekomst de stichting hard nodig blijven 
en hebben we geld nodig om groen onder-
houdspullen zelf te kunnen kopen.
Na lang nadenken dachten wij dat het een 
leuk idee zou zijn om Terheijden zijn eigen bier te geven.  Hier-
voor hebben we het merk Puzzelaer bedacht met als eerste 
biertje:  Traais  Tripel.
Met dit bier zijn we de horeca van Terheijden langs gegaan en 
deze waren stuk voor stuk enthousiast!  Hierop is besloten om 
750 liter te brouwen voor de lanceerdatum van 17-1-2015.
Dit hebben we geweten! Op 1 dag is bijna de gehele voorraad 
verkocht en de reacties op ons bier waren niets minder dan 
lovend! Een lekker tripel biertje, amberkleurig, fris van afdronk.
Hier zijn wij natuurlijk blij mee en de volgende ronde staat al 
weer klaar om verkocht te kunnen worden. U steunt namelijk 
met ieder biertje de stichting financieel!
Daarnaast heeft u allen geluk. Het Traais Tripel zal alleen in Ter-
heijden verkocht worden. Waar? Bij Slijterij van Dongen, Café 
Ons Thuis, Restaurant de Buren, de Gouden Leeuw, Café de 
Harmonie, de Cour,  Groen eten 
& drinken, Sporthal  Wagenberg 
(is toch een beetje Terheijden). U 
kunt dus nu ons ondersteunen als 
vrijwilliger (Blijft altijd nodig) of 
vrijwillig bier drinken.  Tevens is de 
planning dat we gaande het jaar met 

Graag ziet Stichting Drimmelen Connect! velen van u bij dit ge-
denkwaardige  Vier-5 mei Event bij een van de stoeten. Mocht U 
nog oude koffers beschikbaar hebben, dan zijn deze nog steeds 

zeer welkom. Meer informatie 
kunt u vinden op www.drim-
melenconnect.nl.

DE HERSENSTICHTING  VRAAGT STEUN

Veel enthousiaste collectanten gaan in de 
week van 2 t/m 7 februari 2015 in  Terheijden 
op pad om geld in te zamelen voor ruim 4 mil-
joen mensen met een hersenaandoening. 
Er zijn veel verschillende hersenaandoeningen, 
zoals beroerte, hersenletsel, autisme, demen-
tie, 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. Hersenstichting Nederland te Den Haag.  Alvast heel 
hartelijk dank voor uw steun! 
Meer informatie is te vinden op www.hersenstichting.nl

TERHEIJDEN, BIER,  VRIENDEN

U zult zich misschien afvragen wat deze 3 woorden met elkaar 
te maken hebben. Ik kan u vertellen: Heel veel! Sinds 17 januari 
2015 heeft Terheijden namelijk zijn eigen bier!
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KERKEN

meer smaken gaan komen. Hou daarom onze facebookpagina in 
de gaten www.facebook.com/puzzelaer! Of mail ons om u op 
te geven als vrijwilliger op Info@vriendenvanhetpuzzelbad.nl / 
Puzzelbad@gmail.com.
Via deze plek wensen wij u dan ook veel drink plezier en tot 
komend voorjaar in ons Puzzelbad!
Namens De stichting Vrienden van het Puzzelbad, 
Marcel Maan, Secretaris.

EHBO  TERHEIJDEN

Medio februari 2015 zijn wij van plan een volledi-
ge EHBO-cursus te starten. 
Het gaat hier om een volledige cursus, dus alle 
onderdelen die te maken hebben met eerste hulp 
inclusief reanimatie.  Weet u te handelen in een 
noodsituatie? Op onze cursus leert u om te gaan 
met verschillende situaties die u in het dagelijks 

leven nu ook al tegenkomt.  De cursus bestaat uit twee zaterda-
gen en zes avonden. Daarna is er het examen dat wordt afgeno-
men door het Oranje Kruis.  Voor de cursus start, organiseren 
wij een informatieavond. 
Bent u geïnteresseerd om een EHBO-cursus te volgen, schrijf u 
dan nu in voor de informatieavond via e-mailadres info@ehbo-
terheijden.nl. De cursus start bij minimaal vier cursisten.

OPEN COFFEE DRIMMELEN: BORRELTIJD!

Op 30 januari breidt Open Coffee 
Drimmelen eenmalig uit! Op initi-
atief van Open Coffee Drimmelen 
en The Pub & Churchill wordt voor 

de eerste keer in de gemeente Drimmelen niet alleen een Open 
Coffee Drimmelen gehouden, maar ook een Open Coffee Bor-
rel! 
De borrel is bedacht voor en door ondernemers en hetzelfde 
concept als de Open Coffee Drimmelen. Namelijk op een laag-
drempelige manier netwerken zonder lidmaatschap en zonder 
verplichting. Kennis maken, kennis delen en/of ideeën op doen 
van en met andere ondernemers. 

Onze speciale gast vandaag is Richard van den Berg. Hij is ei-
genaar van RVMA en hij werft, traint en coacht ondernemers. 
Hij zal een prikkelende presentatie geven over de verande-
rende klant en klantenbinding. Richard van den Berg onder-
steunt in de detailhandel filiaalmanagers en ondernemers. 
Op gebied van werving zoekt hij kandidaten die er werkelijk 
voor gaan, vakbekwaam zijn en passen binnen de gewens-
te bedrijfscultuur. Van den Berg stelt: “Klanten kopen wan-
neer ze er klaar voor zijn. Niet wanneer ú er aan toe bent.”  
Wilt u komen? Meer dan welkom! 30 januari 16.30 – 19.00 
uur @ The Pub and Churchill, Kloosterstraat 36 te Made. 
Laat ons svp even weten of je aanwezig wilt zijn via opencoffee-
drimmelen1@gmail.com. Op 30 januari staat er ‘s ochtends, net 
als elke vrijdag, vanaf 9.00 uur koffie klaar voor de reguliere 
Open Coffee Drimmelen. 

UITNODIGING BUSINESS KICK-OFF 2015
Wellness  Worldwide Breda stelt haar deuren open 
voor een netwerkevenement. 
 

Een dertigtal bedrijven uit de regio Bre-
da, opererend in verschillende markten, 
zal zich aan u presenteren.
Of u nou ondernemer bent of gewoon 
iemand die extra inkomsten zoekt, u 
bent van harte welkom om een grote di-
versiteit aan ondernemers te ontmoeten. 
Voor verdere inlichtingen kunt u contact 
opnemen met Debbie Lips op onderstaand telefoonnummer. 
Lokatie: Druivenstraat 33, 4816 KB Breda. Datum: zaterdag 31 
januari 2015.  Aanvang: 12.00 uur, sluiting: 16.00 uur. Entree: gra-
tis.  Website: www.limeer-marketing.nl        
Tel: 06 33 10 46 93 

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

Diensten door de week  en  in het  weekend
Zaterdag 31 januari 19.00: Kennismakingsviering Commu-
nicantjes.  Voorganger: Past. Medewerker H. Geppaart m.m.v. 

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

Carnavalsmenu

Voor de kinderen 
serveren wij frietjes 
met een snack

Voor een avond culinair genieten!

moar nou effe nie!

Zaterdag 14 februari 
zondag 15 februari  

geopend van
17.00 tot 20.30 uur

Tomatensoep met ballen
• • •

Biefstuk met bearnaise saus
of

Zalm met beurre blanc

• • •
Crème caramel

€ 19,50

geserveerd met frietjes en salade
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Familiekoor Zevenbergschen-Hoek o.l.v. Kitty Lokate en Carlo 
den Reijer piano.
Zondag 1 februari 11.30uur: “Maria Lichtmis” terugkomvie-
ring alle Dopelingen in de kerk van Wagenberg.  Voorgangers: 
Pastoor J. Demmers/ Past. Medewerker H. Geppaart.
Maandag 2 februari 10.30uur: Woord- en Communievie-
ring in  Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger: Dhr. K. Kar-
remans.
Zaterdag 7 februari: GEEN VIERING.. 
Zondag 8 februari 10.00 uur: Oecumenische viering in ’t 
Witte Kerkje.  Voorgangers: Dominee B. Fockens/Past. Mede-
werker H. Geppaart.  Koor:  Anthony Singers.
Maandag 9 februari 10.30 uur:  Woord- en Communievie-
ring in Verzorgingshuis  Antonius Abt. Voorganger: Dhr. P. van Gils.
Openingstijden parochiekantoor:
Het parochiekantoor in de Markstraat  nr. 2 is alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 5931216. 
U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, 
een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzen 
enz. enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact 
opnemen met telefoonnummer 06-51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling:
Door de wet op de bescherming van de privacy, mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, of verhuist u binnen het dorp of gaat 
binnen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. 
weten aan het Parochiekantoor, Markstraat 2. 4844 CR, Ter-
heijden tel. 076 5931216. Bij voorbaat dank.
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 in de periode 18 - 31 
januari 2015. De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de 
lopende kosten, waaronder pastorale zorg, bijzondere vieringen, 
personeelskosten, het onderhoud van de gebouwen, verwar-
ming, 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 rekent op 
uw onmisbare medewerking en dankt u bij voorbaat.

www.rondomdetoren.nl
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GEMEENTE

KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 1 februari 2015, 10.00 uur: mw. M. Zwart uit Dor-
drecht. Diaconiecollecte: KIA - Werelddiaconaat. Locatie: het 
Witte Kerkje.
Zondag 8 februari 2015 Oecumenische dienst in het Witte 
Kerkje 10.00 uur: ds. E. Fockens en H. Geppaart, pastoraal wer-
ker. Muzikale medewerking wordt verleend door The Anthony 
Singers. Diaconiecollecte: PKN, Oecumene.

BEKENDMAKINGEN
Ingekomen omgevingsvergunningen
Terheijden, Bergen 26 (4844 EN) (W-
2014-0469): Omgevingsvergunning be-
perkte milieutoets voor het wijzigen van het soort dieren bin-
nen de huidige inrichting. 
Terheijden, Liesveld 30 (4844 RB) (W-2015-0005): Het uitbrei-
den van de woning.
Wagenberg, Brouwerijstraat 34A (4845 CP) (W-2015-0002): 
Het kappen van een boom.
Wagenberg, Hoevenseweg 22A (4845 PD) (W-2015-0004): Het 
oprichten van een jongveestal.
Terheijden, Liesveld 4 (4844 RA) (W-2015-0010): Het kappen 
van een berk.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Markpoort en Kleine Dreef (W-2014-0373: In het 
kader van het bomenbeleidsplan (2008) kappen van 19 bolaca-
cia’s in de Markpoort en 4 zuilhaagbeuken in de Kleine Dreef in 
Terheijden – HERPLANTPLICHT van 21 bomen.
Wagenberg, Dorpsstraat 12A (4845 CE) (W-2014-0449): Het 
plaatsen van een erfafscheiding.
Wagenberg, Vlasselt 34A (4845 EW) (W-2014-0427): Het kap-
pen van drie bomen in de voor- en zijtuin.
Terheijden, Brabantstraat 21A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, M, N en 
Markkant 2A, B, C en D (W-2014-0397): Het oprichten van 16 
woningen.
Tijdelijke verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat zij toestemming hebben gegeven tot het tijdelijk verwijderen 
van de paaltjes en het instellen van éénrichtingsverkeer op het 
parkeerterrein van de Lidl (in aan de zijde van de Raadhuisstraat, 
uit aan de zijde van de Abtslaan) in Terheijden tot 19 februari 
2015 uur,  voor betere bereikbaarheid van het parkeerterrein.
GEMEENTENIEUWS
Rijbewijskeuringen
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobi-
listen die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden ge-
keurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur van Regelzorg 
op 17 februari a.s.  in De Mayboom, Kerkstraat 10 in Made.  Voor 
informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het 
landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 
088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl
Vrije Inloop in Plexat ook in 2015! 
Ook in het jaar 2015 houdt Plexat in Wagenberg elke dinsdag, 
vanaf 09.30 uur een ‘Vrije Inloop’. Inwoners kunnen er terecht 
voor diverse activiteiten. Bijvoorbeeld een historische wande-
ling door Wagenberg, een potje biljarten en of kaarten. Uiter-
aard is er de gelegenheid om gezellig samen koffie te drinken en/
of samen te lunchen. Het gaat er vooral om elkaar te ontmoeten 
en een leuke invulling van de dag.
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Gemeenten zijn sinds 1 januari dit jaar verantwoordelijk voor 
dagbesteding en begeleiding van inwoners die dat nodig hebben. 
Een goede reden om met diverse partners de handen ineen te 
vouwen. De  Vrije Inloop wordt dan ook georganiseerd door o.a 
de Dorpsraad  Wagenberg, gemeente, SWO, KBO, beheerder 
Plexat,  Thebe en Surplus.
Stemmentellers gezocht
Wilt u een keer meewerken aan de verkiezingen en er ook nog 
een leuk bedrag aan overhouden? Meld u dan aan als stemmen-
teller voor de gecombineerde Provinciale Staten- en Water-
schapsverkiezingen op woensdag 18 maart aanstaande.  We zijn 
op zoek naar mensen die willen helpen bij het tellen van de 
stemmen na de sluiting van de stembureaus. Als teller moet je 
op 18 maart om 20.45 uur aanwezig zijn op het stembureau. 
Daar ga je aan de slag met het handmatig tellen van de stemmen 
voor beide verkiezingen. De meeste stembureaus zijn al voor 
middernacht klaar met het tellen van de stemmen, maar bij som-
mige bureaus wordt er tot in de nacht doorgeteld. Een teller 
moet minimaal 18 jaar zijn. De vergoeding voor het ’s avonds 
tellen van de stemmen bedraagt € 41,45 (bruto). 
Dus: kunt u goed tellen en heeft u tijd en zin om mee te helpen, 
meld u dan vóór 26 januari 2015 aan via het ‘aanmeldformulier 
stemmenteller 18 maart 2015’. U vindt dit formulier onder het 
kopje ‘verkiezingen’ op www.drimmelen.nl. Mail of stuur uw aan-
melding naar: backofficeburgerzaken@drimmelen.nl of gemeen-
te@drimmelen.nl. Het postadres is: Gemeente Drimmelen, t.a.v. 
de heer K. van de Breevaart, Postbus 19, 4920 AA Made. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker 
van het cluster backoffice burgerzaken, bereikbaar onder num-
mer 140162. 
DORPSGERICHT  WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om het bevorderen van leefbaarheid, 

veiligheid en sociale betrokkenheid. 
Hiervoor werkt de coördinator 
dorpsgericht werken samen met be-
woners, woningcorporaties, politie 
en straathoekwerker. Wilt u ook bijdragen? Neem dan contact 
op met Lilian Lambrechts via 140162 of llambrechts@drimme-
len.nl. U kunt haar ook volgen via twitter: @LilianDrimmelen. 
Via twitter kunt u ook de wijkagent Daphne van den Beuken @
wa_gbergdrim04 volgen
Doe-budgetten provincie
De provincie Noord-Brabant stelt ‘doe-budgetten’ beschikbaar 
voor kleine projecten die de leefbaarheid in een dorp, wijk of 
kern versterken.  Voor een project kan maximaal de helft subsi-
die (met een maximum van € 5000) worden gegeven. Met deze 
regeling wil de provincie kleine initiatieven steunen, die anders 
vaak niet van de grond komen. En dan vooral projecten van in-
woners zelf, die zonder financiële steun niet gerealiseerd kunnen 
worden. Voor meer info, zie www.brabant.nl (>actueel>nieuws).
Brabantse Dorpen Derby is gestart! 
Heeft u een goed en origineel idee om uw dorp kleurrijker, leu-
ker of leefbaarder te maken? Meld u aan via brabant.nl/dorpen-
derby. Alle finalisten krijgen €10.000,- én professioneel advies 
om hun project te realiseren. 

bij een besteding vanaf € 25,- 
aan boodschappen!

OP=OP
8 712442 087281

Terheijden Voucher in te leveren t/m zondag 29 maart 2015

(t.w.v. € 26,49)

Geen Rondom de Toren in uw brievenbus? 
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

of kwaliteit.roosendaal@axender.nl
of bel 076 5932137.

Graag postcode en huisnummer vermelden.
--------------------------------------------------------------------------

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



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: 04-02-2015/Grijs: 11-02-2015
                     Wagenberg      Groen: 06-02-2015/Grijs: 30-01-2015
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 04-02-15 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 04-02-15 (voor 17.00 uur)
Secretariaat:    Weegbree 1 - 4844 HC Terheijden 
   Tel. (076) 593 21 37
Bezorgklachten:  kwaliteit.roosendaal@axender.nl
       liesbeth@rondomdetoren.nl
Extra exemplaren:  Terheijden: Bibliotheek - ‘Toptiekske 
   Wagenberg: Troefmarkt-Slager Hermans
Drukkerij:  Gianotten Printed Media Tilburg

 

 

€ 14,50  
3 gangen meer keuze menu 

Voorgerechten: 
Salade gedroogde ham                        

Of 
Zelfgemaakte Italiaanse Pommodorisoep 

Of  
Mandje brood met kruidenboter 

 
Hoofdgerechten: 

Varkensoester, kalfjus   
Of  

Gepaneerde schnitzel 
Of 

Tropische tong met kreeftensaus                           
Hoofdgerechten worden geserveerd met gewokte groenten en frites 

 
Nagerechten: 

Coupe “Ons Thuis” 
Of 

Chocotaartje   
Of                                                   

Koffie met friandise  
   

Op woensdag en donderdag serveren wij dit menu voor € 14,50, vrijdag, zaterdag en zondag € 17,50                                     
“Ons Thuis” – Bredaseweg 20 – Terheijden – 076-5931600 – www.cafeonsthuis.nl 


