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KARRUNAVAL

TRAAIS SMARTLAPPENKOOR 
BEGELEIDT SLEUTELOVERDRACHT EN 
CARNAVALSMIS

Nadat op zaterdag 14 februari de sleutel van Terheijden voor 4 
dagen officieel wordt overgedragen aan Prins Pierre II van Traaie 
en we ons tijdens de unieke carnavalsmis in de H. Antonius Abt-
kerk een moment kunnen bezinnen over het waarom, kan het 
Traais carnaval beginnen.

Het doet ons veel plezier, dat het Traais Smartlappenkoor door 
T.C.V. de Schraansers werd uitgenodigd om deze sfeervolle ge-
beurtenis mee op te luisteren.  We gaan er graag, samen met u, 
iets moois van maken.  Aanvang 18.00 u.
En….. mocht u de smaak te pakken hebben? Houdt u van echt 
ouderwets carnaval? Kom dan maandagmiddag 16 februari naar 
de 50+ middag in café De Harmonie v.a.13.30 uur. Het Traais 
Smartlappenkoor mag zich daar ook laten horen, én ú mag  naar 
hartenlust meezingen. Gaan we er met elkaar een gezellig feest 
van maken. Hoe dan ook, het Traais Smartlappenkoor wenst u 
deze carnaval Veul Leut!

WEBBE  UT NOG LANG NIE GAT
Programma van Erpelrooiersland 

Vrijdag 13 feb. Seniorenmiddag De bo-
venzaal van Plexat gaat om 13.45 uur open. 
De senioren worden ontvangen met een 
kopje koffie of thee en een plakje cake.  Vanaf 
14.00 uur kunnen jullie genieten van een paar 
optredens met tussendoor een kleine gratis 
loterij. Prins Knillus dun Irste met z’n Raad 
en de Leutband zijn ook aanwezig en tijdens 

deze middag mag de polonaise zeker niet ontbreken.
Erpelrooiersbal Deze avond begint om 20.30 uur in de zaal 
van  De Ruif en wordt muzikaal verzorgd door DJ Jan de  Vries 
uit Waspik. Verder kunnen wij genieten van optredens van ‘t 
Hoogtepunt en natuurlijk  Hang en Sluitwerk met hun Carna-
valslied. Prins Knillus dun Irste met z’n Raad en de Leutband 
mogen natuurlijk niet ontbreken. 
Zaterdag 14 feb. Vanaf 11.30 uur organiseert de Raad van 11 
een Pannenkoekenfestijn op het  Van den Elsenplein.  Alle krielen 

kunnen dan spelletjes komen doen.  Ze kopen voor 
€ 1,-  een stempelkaart, bij elk spelletje krijgen ze een stempel 
en bij 3 stempels kunnen ze een pannenkoek, warme chocomelk 
en een prijsje ophalen.  Om 13.45 uur wordt de jeugdraad ge-
presenteerd, waarna om 14.00 uur de kinderoptocht vertrekt. 
De prijsuitreiking is om 17.00 uur in Driedorp. 
De Disco voor de jeugd vanaf groep 5 tot 16 jaar begint om 
19.00 uur en is in de bovenzaal van Plexat. De avond zal ver-
zorgd worden door disco NATA CREW.  Vanaf 22.00 uur kun-
nen de kinderen weer worden opgehaald en om 22.30 uur is de 
disco afgelopen.
Zondag 15 feb. Om 9.30 uur 
starten we met de carnavalsmis, 
georganiseerd en muzikaal ver-
zorgd door de Leutband. 10.30 
uur is het Pruverkusbal in Drie-
dorp, georganiseerd door M & 
M. Om 13.30 uur komt wet-
houder J. Stoop voor de sleu-
teloverdracht aan Prins Knillus 
dun Irste waarna om 14.00 uur 
de Optocht zal vertrekken. De 
prijsuitreiking is om 20.00 uur 
in Nicortiny.
Maandag 16 feb. 14.30 uur 
Waogenbergse Bierfeste met 
de Duitse Thorsten von Lippen 
Biesterveld in Nicortiny, geor-
ganiseerd door C.V. de Wagenmenners.
Dinsdag 17 feb. U kunt ons weer zien op Baronie  TV rond de 
klok van 13.00 uur en vergeet natuurlijk  tijdens carnaval niet te 
stemmen op lied nr 5 van Hang & Sluitwerk. Dit kan via tel.nr. 
076-2043590 of sms lied 5 naar 3669. De lampionnenoptocht 
is om 18.45 uur waarna om 19.15 uur de verbranding zal zijn 
van Oos Kee.  Aansluitend gaan we naar Driedorp om afscheid 
te nemen van de jeugdraad, waarna we om 21.11 uur officieel 
carnaval 2015 afsluiten.
De Erpelrooiers wensen iedereen een leutige carnaval en wen-
sen Hang & Sluitwerk heel veel succes met hun carnavalslied 
Webbe ut nog lang nie gat.

HAANDE OP MEKAOR VUR 55 JAOR
Carnaval in het Schraansersrijk! 

Aankomend weekend is het dan zover: Car-
naval 2015! Het volledige programma van het 
carnavalsweekend staat in de Schraansers 
Carnavalskrant en op onze website. Ook 
in deze Rondom De Toren het programma 
met de diverse carnavalsactiviteiten in het 
Schraansersrijk. 
Vrijdag 13 februari:  in de ochtend brengen 

we een bezoek aan alle drie de basisscholen van Terheijden.  We 
zijn aanwezig op de Windhoek, de Zonzeel en de Zeggewijzer.  
Vanaf 14.30 uur bezoekt TCV De Schraansers het verzorgings-
tehuis  Antonius Abt en ’s avonds openen we om 20.15 uur 
het Opwermconcert in Café De Harmonie waar we de gehele 
avond aanwezig zijn.
Zaterdag 14 februari: staat met name in het teken van de 
jeugd. We beginnen ’s morgens samen met de Jeugdraad met 
een bezoek aan de allerkleinsten op het Snotpinnekusbal in De 
Cour. De zaal in De Cour is open vanaf 10.00 uur, rond 10.30 
uur zullen Jeugdprins Gijs dun Eerste en Prins Pierre II het snot-
pinnekusbal officieel openen. Voor de leukst verklede kinderen 
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is er een prijsje.  Voor ieder kind is er na afloop een snoepzakje, 
dat gesponsord wordt door De Vrienden van de Prins en de 
Commissie 55 Jaor.
’s Middags rond 13.30 uur volgt de kinderoptocht door Traaie. 
Na de kinderoptocht gaan we Boer Klaos onthullen. Bijzonder 
dit jaar is dat we nog wat anders gaan onthullen; wat dit is blijft 
nog even een verrassing, maar het is voor alle Schraansers zeker 
de moeite waard om hierbij aanwezig te zijn. Hierna volgt direct 
de prijsuitreiking van de kinderoptocht in onze Residentie De 
Gouden Leeuw. Ook zal hier bekend worden gemaakt wie de 
kleurplaatwedstrijd heeft gewonnen en ontvangen de nieuwe 
Vrienden van de Prins hun ereschild.
Om 18.00 uur vindt in de kerk Antonius Abt de sleutelover-
dracht en de carnavalsviering plaats.  We zijn erg blij dat de 
voorganger van vorig jaar, Joop Corten, weer voor wil gaan in 
deze bijzondere viering en nodigen iedereen uit om hierbij aan-
wezig te zijn. Samen met Prins Pierre II  zullen Joop, de kapel-
len Nootd-kreet en Kiele Kiele en het Smartlappenkoor er een 
feestelijke viering van maken. 
Direct na de carnavalsviering zullen we met de Jeugdraad het 
Jeugdcarnaval openen in De Cour.  Vanaf 20.30 uur gaan we op 
stap naar diverse kroegen en worden we begeleid door Kiele 
Kiele en  VurNeKeer. 
Speciaal voor de jeugd van 12 tot 16 jaar organiseren TCV De 
Schraansers, in samenwerking met De Gouden Leeuw en de 
Vrienden van de Prins een tweetal Crazy Carnavalsavonden. 
Deze avonden vinden plaats op zaterdag 14 en zondag 15 fe-
bruari in de Bassment; de Kelder van De Gouden Leeuw.  Bei-
de 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. 
Met DJ Max en DJ Tom worden dit 2 geweldige avonden; zorg 

dat je er bij bent! 
Zondag 15 februari: staat in 
het teken van de Grote Op-
tocht die door de Traaise stra-
ten zal trekken. Het startpunt 
is rond de klok van 12.30 uur 
in de Hoofdstraat, waarna we 
eerst de Polderstraat in gaan 
en vervolgens via de Hoofd-
straat weer de Zeggelaan in. 

Vanuit de Ruitersvaartseweg eindigen we in de Raadhuisstraat. 
Dit jaar zullen alle optochtdeelnemers, in het kader van ons ju-
bileumjaar, feestelijk worden onthaald door een afvaardiging van 
CV De Smullers. Dit belooft voor zowel publiek als de optocht-
deelnemers een mooi feest te worden.  Om 19:00 uur vindt de 
prijsuitreiking plaats in de Gouwe en vervolgen wij de avond 
met diverse cafébezoeken.
Maandag 16 februari: in de ochtend zijn we, samen met De 
Jeugdraad, rond 10.30 uur te bewonderen op Baronie TV;  U kijkt 
toch ook? Vergeet ook niet te stemmen op ons carnavalslied, 
liedje 1 van VanAllesWa:  Waar zijn die handjes? In de middag 
bezoeken we om 13.30 uur de senioren in Café De Harmonie 
en gaan we feesten met De Braoipotte in de Gouden Leeuw. 
’s Avonds bezoeken we onder andere De Cour, de Gouden 
Leeuw en de Harmonie. We worden muzikaal begeleid door 
Kiele Kiele en Nootdkreet.
Dinsdag 17 februari: Op deze laatste dag van carnaval zullen 
we rond 13.00 uur Boer Klaos voor de laatste keer dit jaar 
opzetten.  Vervolgens bezoeken we de Zeepkistenrace, georga-
niseerd door CV Ut  Wur  Wel  Wa, in de Markstraat. Zal ook 
dit jaar Prins Pierre II de race openen? 
’s Middags bezoeken we, samen met de Jeugdraad, de bewoners 



 
  

4

van Sovak.  Die middag is om 14.00 uur ook de Kindermiddag in 
De Gouden Leeuw. Dit jaar treedt op Coco de Clown. Entree 
is € 3,-. De middag is bedoeld voor alle kinderen tot 10 jaar, de 
zaal gaat open om 13.30 uur.  De  Vrouwkes van De Schraansers 
zijn aanwezig om de kinderen te begeleiden, u kunt met een 
gerust hart uw kinderen aan hen toevertrouwen! Prins Pierre II 
en Prins Gijs dun Eerste met hun gevolg zullen de middag rond 
16.00 uur afsluiten.
Om 18.30 uur vertrekt de Lampionnenoptocht voor een klei-
ne ronde door Traaie en zullen we rond 19.00 uur helaas Boer 
Klaos moeten gaan verbranden om Carnaval 2015 waardig af te 
sluiten. Hierna vertrekken we naar De Cour waar we officieel 
afscheid gaan nemen van de Jeugdraad. De Schraansers bezoe-
ken nog diverse kroegen (ga gezellig een laatste keer met ons 
mee) en ’s avonds om 11 over 11 zetten we onze steken af in 
onze residentie De Gouden Leeuw.  We hopen terug te kun-
nen kijken op een geweldige carnaval en een mooi Jubileumjaar: 
Haande op mekaor vur 55 jaor!

HAANDE OP MEKAOR VUR 55 JAOR! 
Programma TCV De Schraansers

Vrijdag 13-02-2015 
Ochtend: bezoek aan de scholen  Windhoek, Zonzeel, Zegge-
wijzer.
14.30 uur Bezoek verzorgingstehuis St.  Antonius  Abt
20.15 uur Opening Opwermconcert De Harmonie
Zaterdag 14-02-2015 
10.30 uur Opening Snotpinnekusbal 
13.30 uur Opzetten Boer Klaos, kinderoptocht en  vervolgens 
prijsuitreiking + bekendmaking kleurplaatwedstrijd + uitreiken 
schild nieuwe  Vrienden v/d Prins in de Gouden Leeuw

18.00 uur Sleuteloverdracht en Carnavalsviering
19.30 uur Opening jeugdcarnaval De Cour
20.30 uur Cafébezoeken, begeleid door  VurNeKeer
Zondag 15-02-2015
11.30 uur Opstellen Grote optocht
12.30 uur Start grote optocht  Traaie
19.00 uur Prijsuitreiking grote optocht
20.30 uur Cafébezoeken
Maandag 16-02-2015
10.30 uur Bezoek aan Baronie TV
13.30 uur Seniorenmiddag in De Harmonie
15.00 uur Braoipottemiddag in De Gouden Leeuw
19.00 uur De Cour (kindercarnaval), daarna Cafébezoeken, be-
geleid door Nootdkreet
Dinsdag 17-02-2015
13.00 uur Laatste keer opzetten Boer Klaos
13.30 uur Zeepkistenrace Markstraat
14.00 uur Bezoek Sovakmiddag bij SVT
14.00 uur Kindermiddag De Gouden Leeuw
16.00 uur  Afsluiten kindermiddag
18.15 uur Opstellen lampionnenoptocht
18.30 uur  Vertrek lampionnenoptocht
19.00 uur  Verbranding van Boer Klaos
19.30 uur Deformatie jeugdraad in De Cour
20.15 uur Cafébezoeken, 23.11 uur Deformatie Raad / Prins

Leuke Carnavalsfoto’s? 
Mail ze snel naar info@

rondomdetoren.nl!
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TRAAIS BIERVERTIER

Maandag 16 februari (13.30 uur) is het al weer voor de derde 
keer dat wij, CV de Dooie Bevers en CV de Hero’s,  het Traais 
Biervertier organiseren. Met carnaval voelen wij ons al jaren 
de cowboys van Traaie en waar kan je dan beter het  Traais Bier-
vertier organiseren dan bij de enige echte cowboy van Traaie, 
inderdaad Gerrit van café de Zevende Hemel. Drie jaar geleden 
in dit café begonnen met de Bier Pong middag, een fantastische 
jury en al meteen een geweldig succes natuurlijk met onder-
steuning van geweldige artiesten.  Vorig jaar geweldige artiesten, 
een fantastische jury,  wel bier maar de Pong vergeten. Dit jaar 
wordt al bij voorbaat fantastisch want buiten de div. Bier Pong 
spellen en een fantastische jury treden op dj Hanzie, bekend 
van het Oostenrijkse Klostertal en zijn vele optredens voor de 
Duitse en Oostenrijkse televisie, Marco Kanters, bekend van 
Toemba, Ritsen, De Mallemolen, ‘Tis gezellig, My little lady en 
Arjon Oostrom, bekend van Zakka Zakka, Pure Verleiding, 
Theezakje en vele anderen. Op voorhand staat dit garant voor 
een volle bak ambiance en is, voor de liefhebbers, zeer zeker 
polonaisegevoelig. Kom je per hobbelpaard of met de postkoets, 
parkeerruimte is er ruim en voldoende aanwezig voor en achter 
café de Zevende Hemel. Voor 
diegene die niet of nog niet  
bekend zijn in Traaie: café de 
Zevende Hemel ligt tegenover 
de overburen en als je vanuit 
Wagenberg komt rechts voor 
de rotonde en vanuit Breda 
links na de rotonde.            
Namens CV de Dooie Bevers 
en CV de Hero’s: Ikke

Startlijst carnavalsoptocht 2015  “Haande op mekaor vur 55 jaor” 
 
B-1  Drum en Showband  Hier te breed en daar te lang 

Schraansersbus 
Winnaars kinderoptocht 

Prinsenwagen 
 
B-2  C.V. De Smullers  Wai serveren ut hoofdgerecht 
A-1  C.V. Agge mar leut et! Wij springen een gat in de lucht 
C-1  C.V. de Braoipotte  55 Jaor, wa ne kermis zeg 
B-3  C.V. Op ut gemakske  5xelfie…..maok meej oos un selfie 
 
C-2  C.V. Zuipe tot we kruipe D’r zit schot in 
A-2  C.V. de Vliethofjes  Vur ut 55 jaorig bestaan gooie wai u run feestje tegen aan 
C-3  C.V. de Loatkomers  Tis om op te vreete 
B-4  C.V. Uitgeteld   Wai zain an winnetoe 
C-4  C.V. de Hero’s  Wai flodderen wa an 
A-3  C.V. Goed Gemutst  Wij maken ons op voor de optocht 
B-5  C.V. Toedeloe   ‘wij zijn geflipt’ 
C-5  C.V. de Ouwe paters  is da Verreke naor 55 jaor nog nie gaor? 
A-4  C.V. Toog gegrepen  Raad van Wijzen 
 
B-6  C.V. Ut wor wel wa  Dun toekomst van dun kerk in gevaar, Traaie slaot dun hande 
C-6  C.V. Bolleke pretvet  In huis mee wat touwen 
A-5  C.V. de Schuimers  Ge kunt de pot op dank zij de zorgrobot 
B-7  C.V. de Barkrukken  Vur al oew maantelzorrug 
 
C-7  C.V. de Landrovers  Meej dun landrovers de haonde op mekaor 
C-8  C.V. Goed Zat   Cowboy’s en indianen vergaan,maor hier zie je ze samen gaon 
A-6  C.V. Badgasten  Zuipen of verzuipen 
C-9  C.V. Aje To   Kermis 
B-8  C.V. de Dolle Divaas  Na 11 jaor zijn wij eindelijk ontpopt 
C-10  C.V. de Boefjes  Haonde n voete aan elkaor nog 55 jaor 
C-11  C.V. d’n Feestverkens Barbie’s op het platteland 
C-12  C.V. de Pluchen ber  De boot is vol! 

 
Optochtwagen en inleveren briefje publieksjury 

 
Opstellen van 11.30 uur. Vertrek 12.30 uur 
Prijsuitreiking 19.00 !! uur in de Gouden Leeuw. 
Op last van de gemeente doen wij een dringend beroep om geen confetti en/of snippers te gebruiken. Dit jaar 
zal er ook streng worden toegezien op alcoholgebruik tijdens de optocht. Serpentines zijn wel toegestaan. 
Denk bij motorvoertuigen aan de verzekering. 
 
Na ontbinding optocht wordt er door CV de Smullers nog een feestje gebouwd voor de Gouwe alvorens over 
te gaan tot de prijsuitreiking. Wij zouden het zeer leuk vinden als alle meegelopen CV’s hier aan deelnemen.
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CARNAVALSDINSDAG  IN  TRAAIE

Nog slechts ’n paar dagen wachten en het grootste feest van het 
zuiden gaat van start. In Terheijden wordt al uitgekeken naar de 
grote optocht, maar misschien nog meer naar de zeepkistenrace 
op carnavalsdinsdag.

CV Ut Wur Wel Wa organiseert ook dit jaar weer de zeep-
kistenrace bij café de Harmonie in de Markstraat in Terheijden. 
Zij hebben dit jaar een oude formule van de race in een nieuw 
jasje gestoken. CV Ut  Wur Wel Wa organiseerde de zeepkis-
tenrace altijd als tijdsrace. Maar dit jaar pakken zij terug naar de 
goede oude tijd, toen CV de Barkrukken de zeepkistenrace nog 
organiseerde. Zij lieten twee teams tegen elkaar racen. De win-
naar van iedere race mocht het opnemen tegen de winnaar uit 
de volgende race. Dit jaar wordt dit weer gedaan. Met als enig 
verschil dat de deelnemers geen eigen zeepkist meer hoeven 
te bouwen. Er staan twee hypermoderne zeepkisten klaar om 
gebruikt te worden. De zeepkisten zijn dit jaar nieuw gebouwd 
en klaar voor de race. Ook als toeschouwer hoeft u zich niet 
te vervelen. De race belooft altijd veel spektakel. Kastelein Joep 
van café De Harmonie zorgt voor een lekker drankje en een 
warm hapje voor het café. 
Sluit de laatste middag van carnaval 2015 op een leuke manier 
af en kom mee-
doen met de 
zeepkistenrace 
in Terheijden. 
De race wordt 
rond 13.30 uur 
geopend door 
Prins Pierre de 
tweede van het 
Schraansers-
rijk. Meer info 
en foto´s en 
video´s van voorgaande jaren vindt u op www.facebook.com/
utwurwelwa.

CV DE SCHUIMERS PRESENTEERT 
ZORGROBOTS

Omdat CV De  Schuimers nu voor de 50ste keer aan de op-
tocht meedoet, hebben wij zitten praten over de goeie ouwe 
tijd,  maar ook over de toekomst.
Wie zal er “morgen” voor ons en u zorgen? Na lang piekeren 
zijn wij eruit gekomen. De Schuimers zijn aan de slag gegaan en 
na veel knutselen en experimenteren kunnen wij met een ge-
rust hart stellen, dat  Antoniushof en het Gruytveld binnenkort 
gesloten kunnen worden, als onze uitvinding de test doorstaat. 
Het idee kwam op bij het zien van een robotgazonmaaier, die De 
Schuimers  op  het idee bracht om iedereen een persoonsge-

bonden ZORGROBOT te geven op het moment dat het nood-
zakelijk is. Deze robot controleert regelmatig uw gezondheid 
en zorgt verder 24 uur per dag voor alles wat u maar wenst. 
Kortom, onze persoonsgebonden ZORGROBOT werkt per-
fect en zorgt voor alles. Hoewel? Wij moeten nog enkele 
kleine onderdelen testen met betrekking tot onze Zorgmo-
biel. Dit vindt uiteraard plaats tijdens de carnavalsoptocht. 
Beste Schraansers en Schraanserinnekes, jullie kunnen er-
voor zorgen, dat de zorgproblemen in ons Schraansersland 
in één klap opgelost kunnen worden door De Schuimers 
met raad en daad bij te staan. Door jullie hulp zal het voor 
De Schuimers wellicht mogelijk zijn nog eens 50 jaar aan 
deze prachtige optocht mee te doen. Leve de Zorgrobot!!! 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
CV De Schuimers

WAS  VROEGER  ALLES BETER?

Nee, vroeger was alles niet beter, maar er 
waren wel veel meer ruimten waar de carna-
valsverenigingen onderdak vonden. Door een 
samenloop en combinatie van factoren doen 
zich onvoldoende ruimten voor waar de vaak 
grote wagens kunnen worden opgebouwd. 
Minder boerenschuren beschikbaar en, niet 

te vergeten,  het veilig kunnen werken zijn hier ook debet aan.  
Is dat erg, zou je kunnen zeggen wanneer je niks met het 
volksfeest van carnaval hebt en misschien Brabant ontvlucht 
deze dagen? Het CDA vindt van wel.
Het samen met je buurt werken aan een wagen voor de optocht 
is meer dan een spelletje.  Er is een gezond  competitie-element, 
de jeugd wordt er in meegenomen en het biedt identiteit aan 
jouw buurt. Het samen werken aan een doel geeft meerwaar-
de en dit kan de gemeente als openbaar gezag waarderen.  De 
buurt is de basis voor een gezonde samenleving waarin je je ge-
borgen voelt. De oproep van de gezamenlijke verenigingen aan 
de gemeente Drimmelen om na te denken over locaties voor 
het bouwen van de wagens kun je daarom ook niet negeren.  
Op welke wijze dat dan moet gebeuren, zou doel van een on-
derzoek kunnen zijn. De gemeente treedt hier faciliterend in op. 
Wat zou de gemeente kunnen doen?  De nek uitsteken door het 
probleem, zoals gesteld door de vereniging, serieus te nemen en 
te onderzoeken op welke wijze aan de wensen tegemoet te ko-
men.  Het zal niet direct om geld gaan,  maar vooral waar en hoe 
is dit op te lossen.  Een faciliterende overheid dus. In hetzelfde 
onderzoek kan ook worden meegenomen hoe op een x locatie 
faciliteiten kunnen worden gemaakt, die ten diensten staan van 
andere evenementen.
Fractie CDA Drimmelen

CARNAVAL BIJ OMROEP DRIMMELEN
Live uitzending: Op weg naar het feest van ‘t zuiden

Op vrijdag 13 februari  zenden we 
het programma van Johan Marijnissen  
“Op weg naar het feest van ’t zuiden” 
live uit. Jij kan daar bij zijn! Het vindt 
live plaats in Café-Bar De Amerhal, 

Lignestraat 58 in Made, van 15 uur tot 18 uur. De deuren gaan 
om 14.30 uur open. Tijdens de uitzending kun je vertellen wat 
jouw ultieme carnavalsplaat is.  Als je er niet bij kunt zijn, maar 
wel jouw ultieme carnavalsplaat met de luisteraars wilt delen, 
mail hem dan naar opwegnaarjeweekend@gmail.com en ver-
meld ook waarom juist die plaat. De voorzitter Ad van Wessel 
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KOLLUM

en Jannes dun Irste van de Mayeners komen ook langs. Dus ko-
men! En de toegang is: gratis! Erbij zijn is beleven.  Meer infor-
matie op www.omroepdrimmelen.nl

CHANTAL MIJMERT: 
OVER DE ALPE D’HUEZ

Als je in een rolstoel zit, zijn er nog 
heel veel dingen mogelijk. Toch ‘loop’ 
je zo af en toe tegen obstakels aan, 
drempels die voor anderen heel nor-
maal lijken te zijn. Een van die -let-
terlijke- drempels voor mij is de Alpe 
d’Huez die ik moet beklimmen als ik in 

ons dorp naar de Jumbo zou willen gaan voor mijn boodschap-
pen. Jumbo doet er alles aan om groter, bekender, goedkoper 
en aantrekkelijker te worden om zo de concurrentie met grote 
broer  AH aan te gaan.  Aha, denk ik dan… leuk voor Jumbo,  
maar waarom kies ik dan toch voor AH in Breda en niet voor 
Jumbo in ons dorp? Daarvoor zijn meerdere redenen. Een daar-
van is de toegankelijkheid van de Albert Heijn in Breda (Crogt-
dijk, ja lieve lezers, ik maak even reclame voor dit filiaal) versus 
die van Jumbo in Terheijden. Ondanks dat ik geen inwoner ben 
van Breda, laat staan van de betreffende wijk, word ik in dit filiaal 
als een prinsesje ontvangen. Mijn parkeerplaats (voor invaliden) 
is pal voor de deur en 99,9% ook beschikbaar. De parkeerplaats 

bij de Jumbo is dan misschien wel beschikbaar, maar men weet 
daar 99,9% van de tijd het reclamebord achter te plaatsen zodat 
achteruit inparkeren (om zo gelijkvloers de rolstoel uit te laten 
en me klaar te maken voor de klim naar boven) niet mogelijk 
is. De auto komt dan precies zo te staan dat de achterklep niet 
open kan, laat staan de rolstoel eruit zou kunnen. 1-0 dus voor 
AH.  We gaan verder: bij AH kan ik eenvoudig de rolstoel dus 
gelijkvloers uitladen en vervolgens gelijkvloers de winkel binnen 
rijden.  Als ik bij Jumbo alsnog de invalidenparkeerplaats heb 
ingenomen, moet ik eerst met de rolstoel een stoep op middels 
de ‘ramp’ zoals de Engelsen dat mooi noemen, want lieve men-
sen, met een rolstoel zijn die kleine opritjes toch vaak een ramp 
hoor (net een steen die iets te laag of hoog ligt en ik katapulteer 
mezelf uit mijn rolstoel). Maar deze kleine ramp is nog niets ver-
geleken met de Alpe d’Huez die me daarna te wachten staat, een 
oprit van vele meters lang met een hoek die het aantal zomerse 
graden van 30 wel lijkt te overstijgen, en ik word hierbij niet ge-
sponsord door Jumbo zoals zij wel de schaatsploeg sponsoren. 
Deze binnenkomst vergt het uiterste van je, moe en hijgend kom 
je dan boven, om vervolgens nog even lekker je boodschappen 
te doen. Eenmaal daarmee klaar,  komt de uitdaging om bij de 
auto terug te komen. Gebeuren niet de meeste ongelukken met 
wielrenners tijdens de afdaling? Zo ook met rolstoelers. Met een 
behoorlijke vaart dendert de rolstoel naar beneden, handen om 
de hoepels vast te pakken om af te remmen heb ik immers niet,  
wie houdt anders die boodschappen op mijn schoot vast. Ik zie 
u lachen, en dat mag best hoor.  Als ik het zo typ is het wellicht 
ook best komisch om je dit voor te stellen.  Voor mij maakt het 
de keuze in het dagelijkse leven echter heel duidelijk, als ook de 
AH in Breda, ondanks alles gelijkvloers, mijn boodschappen en 
mij naar de auto brengen (o ja, de boodschappen pakken ze ook 
nog netjes in aan de kassa) en alles, inclusief rolstoel, in de auto 
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zetten. (Ik wil er wel even op wijzen dat ik het hier niet over 
de PickUp & Go service heb maar over de normale winkel en 
haar personeel.) U snapt me vast wel: als ik moet kiezen tussen 
verongelukken op de Alpe d’Huez of 10 kilometer moet rijden 
met de auto om  weer heelhuids, mét boodschappen,  thuis te 
komen… dan is de keus toch niet moeilijk.

PUUR WIT PRESENTEERT: JW ROY
 

In de Puur Wit concertenreeks 
zal JW Roy op donderdag 26 fe-
bruari  2015 optreden in het Wit-
te Kerkje in Terheijden. “Met zijn 
liedjes vol blues, soul en country 
legt JW Roy een brug tussen Ne-
derland en Amerika.” Jan Willem 
Roy is een veelzijdig muzikant, 
een singer-songwriter die even 
gemakkelijk vertoeft in het Ame-
ricana-genre als in de Nederpop 
en zich als een vis in het water 
voelt in zowel de blues- als de 
rockmuziek. Hij zingt zowel in het 
Nederlands als Engels. Hij  werd 
bekend in 1996 toen hij begon 

met The One Night Band. Een jaar later verscheen het debuut 
“Round Here”, dat werd onthaald als een rootsplaat van Ame-
rikaanse klasse. Met zijn One Night Band trad hij veelvuldig in 
het land op en verschenen er nog een drietal platen. Begin 2001 
stopte JW Roy & The One Night Band. Begin 2005 verraste hij 
met “Laagstraat 443”. Anders dan voorheen zong hij ditmaal in 
het Brabants, opgevolgd door enkele platen in het Nederlands. 
Ook heeft hij zich bezig gehouden met enkele projecten over zijn 
streek “8 zaligheden” en een over zijn passie voor wielrennen  
“Ach zalig man”. Momenteel werkt hij aan een nieuw Engelsta-
lig album  “Dry Goods & Groceries” (release: oktober 2015) 
waarmee JW Roy terug keert naar zijn roots: de Americana. 
Kaartverkoop: Kaarten voor het optreden van  JW Roy kos-
ten € 13,- en zijn verkrijgbaar via Tinckerbell, Hoofdstraat 72 in  
Terheijden en Roots Mail Music,  Van Goorstraat 4 in Breda. Het 
is ook mogelijk om kaartjes te reserveren via het e-mailadres 
puurwit@gmail.com. Geef de naam van de artiest aan en het 
aantal kaarten.  Vervolgens ontvang je een bevestigingsmail en 
liggen de kaartjes klaar bij de ingang van het Witte Kerkje voor-
afgaand aan het concert. De deuren gaan open om 20.00 uur 
en het concert begint om 20.30 uur. Meer informatie? Kijk op 
www.puurwitconcerten.nl, www.facebook.com/puurwit, twit-
ter: @puurwit

I LOVE  TRAAIE 2015!

We zijn nu nog een paar dagen ver-
wijderd van het grote carnavalsfeest 
in Traaie! Als je dan weer bijgeko-
men bent van het feestgedruis kun 
je je weer klaar gaan maken voor 
het volgende feest, namelijk I LOVE 
TRAAIE! 

Dit jaar zal het plaatsvinden op 29-30-31 mei! We zijn nog 
druk bezig met het programma, maar we kunnen jullie al wel 
verklappen dat we De KRAAIEN hebben vastgelegd voor 
de zaterdagavond. Dat is weer eens iets anders!! Je kent De 
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KRAAIEN misschien wel van de hits Ik Vind Je Lekker en 
Pechvogel. Over hun extravagante show zal nog lang nagepraat 
worden in  Terheijden.  De vrijdag trappen we, zoals andere ja-
ren, af met het vertrek en aankomst van de Traaise kuierda-
gen. Aansluitend gaan we knallen met de 5-koppige coverband 
De Bijtels. Zaterdagmiddag gaan we weer lekker Beachvol-
leyballen!  Wie gaat er dit jaar winnen?
Om door te gaan met de calorieverbranding gaan we ‘s avonds 
dansen en feesten met de jonge energieke 6-koppige band 
PROOST met tussendoor een show van De KRAAIEN. Zon-
dagochtend is iedereen weer welkom voor het Fruhshoppen 
van Harmonie Terheijden. En op de zondagmiddag staan ze 
dan eindelijk eens in Terheijden:  ELVIX & THE  TEDDY-
BEARS. Zij gaan I LOVE TRAAIE 2015 op een geweldige 
manier afsluiten. Met de rest van het programma zijn we nog 
druk bezig,  je hoort spoedig meer van ons.
Hou www.ilovetraaie.nl en www.facebook.com/ilovetraaie in de 
gaten voor meer info.
Wij wensen iedereen een geweldige carnaval.
Stichting I LOVE  TRAAIE 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Stichting  Welzijn en Ondersteuning 
(SWO) is een brede welzijnsinstelling 
voor de gemeente Drimmelen. Het VIP 
is een centrale plaats waar vacatures en 
vrijwilligers aan elkaar gekoppeld wor-
den. Hieronder leest u enkele vacatures. 
Er zijn er nog veel meer, in alle denkbare 

sectoren, van administratie  tot zorg. Op de digitale vacature-
bank www.swodrimmelen.nl/vip vind je een volledig overzicht. 
Heeft u interesse in één van deze vacatures bel dan met 0162-
451894 of mail naar  VIP@swodrimmelen.nl. 
Organisator voor 1e Heilige Communie (815)
Ben je een geboren organisator en heb je er plezier in om met 
en voor kinderen activiteiten te verzorgen? Dit gebeurt bij het 
voorbereiden van de 1ste communie. Je begeleidt kinderen en 
ouders in kinder- en ouderbijeenkomsten en helpt mee met alle 
nodige werkzaamheden om van de 1ste communie een bijzonde-
re gebeurtenis te maken. Dit doe je samen met de stuurgroep.
Chauffeur  Antoniusabt (679)
Voor mensen die affiniteit hebben met ouderen en graag wat 
extra’s willen betekenen. De  werkzaamheden zijn het halen en 
brengen van mensen die naar de dagverzorging gaan bij woon-
zorgcentrum Antoniusabt en/of zorgboerderij Poolse Dreef. 
Met name voor bezoekers die niet zelfstandig kunnen reizen.  Er 
is vervoer aanwezig om ze te halen en te brengen.  Reiskosten 
en verzekeringen zijn geregeld.
Activiteiten begeleiders (674)
Stichting Sovak is een leuke instelling  waar met zorg en  aan-
dacht gewerkt wordt met mensen met een verstandelijke beper-
king. Cliënten hebben wensen zoals iedereen en hebben veelal 
begeleiding nodig bij het doen van vrijetijdsbesteding. Teveel om 
op te noemen. Enkele voorbeelden zijn: uitstapjes maken, koffie 
drinken, wandelen in de natuur, helpen bij de hobbyclub, meegaan 
naar de voetbal, iets doen met de oudere bewoners, meegaan 
of  brengen naar de soos, zwemmen, koor of drumband, helpen 
met invullen van belastingpapieren. In een kennismakingsgesprek 
zoek je samen naar wensen en mogelijkheden. 
Beheerders scoutinggebouw (633)
Als je handig bent en je vindt het leuk een beheerder te zijn, is 

dit iets voor jou! Scouting d’n Hartel zoekt gebouwbeheerders. 
Je zorgt ervoor dat het gebouw in een goede staat blijft door 
het regelen of doen van klein onderhoud. Je houdt overzicht 
over het meer-jaren onderhoudsplan. De werkzaamheden stem 
je af met het bestuur. Het betreft algemeen voorkomende werk-
zaamheden zoals containers, schoonmaak en onderhoud, kleine 
klusjes, aansturen grotere klussen, brandveiligheid en sleutelbe-
heer. De functie is te verdelen onder meerdere mensen.

DAMESKOOR TERHEIJDEN

Op 28 januari 2015 hield het RK Dameskoor Terheijden haar 
jaarlijkse ledenvergadering. Mevrouw A. Verheijen is al 25 jaar 
lid van het koor als alt en kreeg daarom een kettinkje met een 
solsleutel.
Sinds augustus 2014 zingen we de meeste zaterdagse vieringen 
samen met het herenkoor onder leiding van Heino Vergouwen. 
Vindt u “gemengd” zingen leuk, dan ligt hier uw kans! Kom eens 
kennismaken op een van onze repetities. Vooral sopranen zijn 
meer dan welkom! Onze repetitietijd is op woensdag van 19.30  
tot 21.00 uur en in de koudste maanden lekker warm in de 
Cour.  Voor meer info belt u onze secretaris Nel Wischmann 
076 5932443.

ONDER DE SCHUTSBOOM

De winter mag dan nog niet uit zijn, de (winter)com-
petitie voor het wisselschild  “winterkoninkje” zit er bij 
ons kloveniersgilde wel op. Zondag 1 februari jl. was de 
laatste dag waarop wij -broeders en zusters van het al-
oude schuttersgilde- om dat schild geschoten hebben. 
Op de 4 zondagen waarop geschoten werd, waren er 
gevarieerde weersomstandigheden: net boven nul, enige 
graden onder nul, een sneeuwlaag van 10 cm en op de 
laatste dag regen.  Toch weerhield dit de 21 schutters 

niet om naar de Hoge Vaartkant te komen om daar deel te ne-
men aan deze speciale verschieting. Nadat alle deelnemers en 
deelneemsters hun schoten geschoten hadden, werden de pun-
ten geteld. Hierbij bleek dat in totaal 9 broeders en 1 zuster 
het aantal maximale punten behaald hadden. Er kan slechts één 
winnaar zijn. Dus…. kampen tot de beste schutter bekend is. Na 
4 ronden kampschoten bleven er 2 jeugdige deelnemers over, 
die niet gemist hadden. Dat waren Bas van den Belt en Arjan 
Bollebakker. Zij moesten daarom samen uit gaan maken wie de 
beste schutter was. Nadat zij elk 34 schoten op de allerkleinste 
wipvogel geschoten hadden,  had geen van beiden gemist. Hoe 
nu verder? Het zag er namelijk naar uit dat deze strijd nog wel 
uren zou kunnen gaan duren. De 2 schutters spraken met elkaar 
af: wij gaan het nog moeilijker maken.  Wij gaan schieten, terwijl 
wij maar op één been staan. Zo gezegd, zo gedaan. Bas schoot: 
raak. Arjan schoot: mis. Daarmee was de eerlijke strijd ten ein-
de. Bas van den Belt was (net als vorig jaar) de winnaar van 
het wisselschild “winterkoninkje”. Bas, nogmaals proficiat met 
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dit zilveren schild. Na afloop van deze spannende schietwed-
strijd stond er in de gildekamer, voor degene die dit wilde, een 
bord hazenpeper gereed.  Velen maakten daarvan gebruik zodat 
winnaar of verliezer toch met een voldaan gevoel naar huis ging.
Wilt u zelf met uw familie of met uw vereniging nader kennis 
komen maken met ons schuttersgilde waarbij u tevens in de 
gelegenheid gesteld wordt om op de wipvogels te schieten, dat 
kan. U bent van harte welkom. Maak wel a.u.b. van tevoren een 
afspraak via telefoonnummer 06 224 902 43.
Met vriendelijke gildegroeten, de deken-schrijver.

ROS DRIMMELEN

De volgende onderwerpen zijn te zien:
Carnaval
Over enkele dagen is het weer car-
naval. ROS-D zal op deze dagen ook 
aanwezig zijn; waar en wanneer dat 
vertelt onze presentator Cees Joosen.
Moedige Moeders Drimmelen
“Moedige moeders” is een verslavingspraatgroep van en door 
moeders, die niet langer meer machteloos willen toekijken 
hoe drugs en drank hun kinderen kapot maken. Ook in Drim-
melen is zo’n groep gestart en Bep Kuijsters vertelt hier meer 
over.
Spraakvermaak
Spraakvermaak is een informatief zondagmiddagcafé (bij café 
Ons Thuis in Terheijden) met verschillende gasten. Het is alweer 
het 8ste seizoen en op 8 maart is de 50ste aflevering.  Ankie Kop 
van Spraakvermaak komt hierover vertellen.
Zonzeelse Wind
Onlangs is de Coöperatie Zonzeelse Wind opgericht; deze zegt 
dat er tegenwoordig een andere wind waait in ons land en ge-
meenten, waarbij de sociale component met maatschappelijke 
participatie van bewoners en burgers gewoon goed geregeld 
dient te zijn.
Agrofoodpluim
Een jury heeft namens de provincie Noord-Brabant vijf bedrij-
ven met de  Agrofoodpluim beloond.  Allen leveren op hun eigen 
manier een bijdrage aan de transitie van de agrofoodsector. Zo 
ook Erik en Lisette van Oosterhout van kaasboerderij ’t Bosch 
in Made.

BOVENSTROOM: EXTRA UITDAGEND 
ONDERWIJS 

Leerlingen die meer uitdaging nodig heb-
ben dan de reguliere lesstof biedt, kunnen 
op De Windhoek terecht in de zoge-
noemde ‘Bovenstroom’. Een leerling in de 
bovenstroom krijgt niet nog méér werk, 
maar ander werk met een hogere moei-
lijkheidsgraad en een grotere nieuws-
waarde. Deze leerlingen en leerkrachten zijn enthousiast over 
deze wekelijkse lesuren. 
De Bovenstroom
Leerlingen die sneller leren dan de andere leerlingen krijgen op 
De Windhoek een speciaal lesaanbod in de zogenoemde Boven-
stroom. Eén keer per week werken zij onder begeleiding van 
meneer Rob aan extra uitdagende lesstof,  die meer verrijking 
en verdieping biedt dan het reguliere lesmateriaal. De boven-
stroom is er voor leerlingen in de midden- en bovenbouw.
Verdieping
Door de aangeboden verdiepingsstof verwerven deze leerlin-
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gen vakinhoudelijk nieuwe kennis en oefenen zij hun metacog-
nitieve vaardigheden. Dit laatste houdt in dat de leerlingen leren 
na te denken over hun motivatie en hun leerproces. Kortom: 
hoe leer ik nu eigenlijk? Verbreding van de stof bieden we aan 
door de stof uit te breiden. Dit betekent dat een onderwerp 
wordt aangevuld met thema’s die daarbij aansluiten. Daardoor 
komt de leerling meer te weten over dat specifieke onderwerp.  
Middenbouw: leerplan maken
De bovenstroom op De Windhoek kent twee groepen, één 
voor leerlingen uit de middenbouw en de andere groep voor 
kinderen uit de bovenbouw. De leerlingen uit de middenbouw 
denken na over een onderwerp dat ze heel interessant vinden. 
Ze stellen hierbij een leerplan op met een leervraag om zo tot 
verdieping van het onderwerp te komen. Uiteindelijk resulteert 
dit in een werkstuk met een presentatie.
Leerling aan het woord

Nienke zit in de bovenstroomgroep van de middenbouw. Zij 
verwoordt de bovenstroom als volgt: ‘In de bovenstroom maak 
je een verslag van je leervraag.  Bij die leervraag zoek je informa-
tie.  Van die informatie maak je een verslag. Daarna geef je een 
presentatie voor de klas. Dat doe je alleen. Je werkt aan je ver-
slag op maandag met de andere kinderen uit de bovenstroom. 
Als je tijd over hebt doordeweeks en thuis kun je er ook nog 
zelfstandig aan werken. Ik vind het heel interessant om te doen. 
Verder leer ik er zelf heel veel van en ik vind het leuk om een 
leervraag te bedenken.’
Bovenbouw: leren leren

De leerlingen uit de bovenbouw leren tijdens de bovenstroom 
hoe ze moeten leren. Dat doen ze aan de hand van de me-
thode ‘Leren leren’. Kinderen die sneller en makkelijker door 
de lesstof gaan, leren vaak niet hoe ze moeten leren. Samen 
met meneer Rob leren de leerlingen bijvoorbeeld mindmappen, 
studiekaarten  maken aan de hand  van een tekst en samenvat-
tingen maken.
Mening van de leerlingen
In de bovenstroomgroep van de bovenbouw zitten Laura en 
Rosa. Laura zegt hierover: ‘We leren hoe je het beste kan leren, 
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door bijvoorbeeld goed te lezen, of door beelden erbij te zien 
of zelfs geluiden. Erg interessant! Ik verheug me elke keer op 
maandag, want dan is de bovenstroom. Het maken van mind-
mappen en studiekaarten vind ik het leukste.’ Ook Rosa is heel 
enthousiast:  ‘Ik vind het leuk omdat er extra tijd wordt besteed 
aan de kinderen die iets verder zijn dan de rest en omdat je iets 
nieuws leert.’
Verder ontwikkelen
We kunnen trots concluderen dat onze leerlingen in de boven-
stroomgroep heel tevreden zijn. Zij zijn elke week enthousiast 
en gemotiveerd om naar de bovenstroom te komen. Dat mo-
tiveert de leerkrachten extra om hiermee door te gaan en de 
bovenstroom verder te ontwikkelen!

ALZHEIMERCAFÉ DRIMMELEN/MOERDIJK

Op dinsdag  24  februari vindt het 
Alzheimercafé  Drimmelen/Moerdijk 
in De  Wijngaerd in Made plaats. Het 
thema dat centraal staat is: “Ergothera-
pie bij dementie”. Bij dementie wordt 
zelfstandig thuis wonen steeds moeilij-

ker.  Deze avond wordt verzorgd door een ergotherapeut. De 
ergotherapeut zal informatie geven over veilig wonen en leven. 
Verder komt aan bod hoe ergotherapie kan bijdragen tot een 
betere zelfredzaamheid bij dementie.
Steun en ontmoeting
Het Alzheimercafé wordt maandelijks georganiseerd voor man-
telzorgers en andere belangstellenden die graag meer willen 
weten over dementie. Naast het verkrijgen van informatie geeft 
Alzheimercafé de bezoekers de gemoedelijkheid van een echt 
café. Zij hebben de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te 
steunen. Het Alzheimercafé vindt afwisselend in Zevenbergen 
en Made plaats. 
Waar en wanneer (in verband met carnaval een afwijkende 
datum): Het Alzheimercafé vindt op dinsdag 24 februari plaats in 
De Wijngaerd aan de Cyclaamstraat 2a in Made. Belangstellen-
den zijn vanaf 19.00 uur van harte welkom. De avond begint om 
19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Entree is gratis en aanmel-
ding is niet nodig.

DE BINNENPOLDER 625 JAAR BEDIJKT

In het ver achter ons liggend jaar 1390 werd dit bevestigd: er zal 
een dijk worden aangelegd tusschen den Wagenbergsche Dijk en 
den Hollandschen dijk achter de Zwaelwe. Dit beloofde Jan van Po-
lanen, de Heer van Breda, aan de Graaf van Holland.  Bedoeling 
van deze dijken was een bescherming tegen de alsmaar dichter-
bij komende zee, die al een groot deel van het noordwesten van 
onze provincie in de greep had. 
De dijk over Wagenberg lag er toen dus al en die maakte deel 
uit van de bedijking van de Binnenpolder, die toen in feite is ont-
staan. Het gebied tussen  Terheijden, Made en Wagenberg was 
al ruim een halve eeuw een veengebied, waaruit waardevolle 
turf werd gestoken. Rond 1200 waren onze dorpen ontstaan als 
veenkoloniën met veenderijen in het westen.
Bij Terheijden begon deze dijk aan het einde van de Markstraat 
bij de Mark.  Vandaar lag een “Zeedijk” door het veengebied in 
een nagenoeg rechte lijn naar Wagenberg. Het benodigde zand 
zal zijn gehaald van de Schuivenoord en van  Wagenberg. Latere 
dijkdoorbraken hebben de welen doen ontstaan met de daar 
omheen gelegde bochten in de dijk. 
In 1390 was het gebied, dat later de Binnenpolder zou gaan 
heten, bedijkt en beschermd tegen het oprukkende zeewater. 

Hier moest namelijk nog veel turf worden gestoken, het destijds 
“bruine goud”. En nadat in 1411 een eind gekomen was aan 
het grootschalig turfsteken, werd daar begonnen met de aanleg 
van akkers en weilanden. De Heer van Breda, als eigenaar van 
de aanvankelijke woeste gronden, kon de uitgeveende gronden 
verkopen of verpachten aan de hier bestaande grote hofsteden 
en ook aan de nu zonder werk zittende turfarbeiders die keu-
terboer wilden worden.  Winkeliers, kleine zelfstandigen enz. 
kochten een perceel voor hun eigen nering.  Vervolgens ging de 
Heer van die eigenaren ieder jaar cijns heffen. Dat heeft geduurd 
tot het begin van de 19e eeuw,  toen is de Staat cijnsheffer ge-
worden en is de naam veranderd in grondbelasting (nu de OZB). 
Op het landkaartje uit 1625, toen Terheijden door het Spaan-
se leger was bezet (80-jarige oorlog) en de lage polders onder 
water waren gezet, zijn de “Zeedijk” en de Laakdijk duidelijk 
afgebeeld. Toen stond de oude molen nog bij de haven en lag 
de Kleine Schans er nog niet. Landkaarten van toen waren niet 
nauwkeurig, maar er is wel veel herkenbaar.

De Moerdijkseweg tussen Wagenberg en Terheijden lijkt in de 
loop van de tijd in de venige ondergrond te zijn gezakt. Bij ri-
oleringswerkzaamheden worden nog steeds veenresten aange-
troffen. De  Wagenbergsedijk is later afgevlakt voor huizenbouw. 
Alleen de Helkantsedijk ziet er nog uit als een oude dijk en 
dat is enerzijds te verklaren door de stevige ondergrond. Maar 
vanwege de geringe afstand tot de Amer heeft deze dijk langer 
de functie van waterkering gehad. Het Vlasselt-boekje 123 gaat 
helemaal over die tijd. 
Johan van der Made

WAT ALS…..STEL DAT?

‘Wie niet leren wil, moet voelen.’ Heeft u wel eens een situatie 
meegemaakt waarbij dit gezegde op u van toepassing was? Dat 
moet zeker het geval zijn geweest bij staatssecretaris Dekker. 
Als je de rekentoets niet haalt  krijg je nog wel een paar kansen, 
maar als je het dan nog niet haalt kun je niet naar een hoger 
onderwijs. En daarmee denkt de krullenbol het rekenonderwijs 
een dienst te bewijzen. Tal van deskundigen -die écht doorge-
leerd hebben, reken erop- wijzen zijn plannen af, maar hij zet 
door.  Wiskundeleraren zijn mordicus tegen. Maar hij zet door. 
Er is geen draagvlak in het veld, en dat vindt iedereen een voor-
waarde. Maar hij zet door. Dus als je niet de kans krijgt om te 
leren skiën, krijg je een toets: zwarte piste af, lukt het niet, dan 



 15

Zoek de verschillen



16

TRUGBLIK
krijg je nog drie kansen. En als je het niet haalt mag je niet verder 
leren……als je daar ooit nog aan toekomt.
Ben ik nou zo slim of is het kabinet nou zo dom. Nog een paar 
voorbeelden.
Stel dat de zoon van minister Kamp in Groningen studeert en 
hij een aardbeving met 3,4 op de schaal van Richter meemaakt. 
Met de kramp nog in zijn lijf komt hij het weekend daarop thuis 
en vertelt aan pa-lief welke angsten hij heeft doorstaan. Zou de 
gaswinning dan eerder teruggedraaid worden?
Stel dat de broer van minister Hennis-Plasschaert (Schoevers 
opleiding, Wikepedia) op een familiefeestje vertelt dat hij lijdt 
aan leukemie, vermoedelijk het gevolg van de blootstelling aan 
chroomverf-6  tijdens het verven van F16’s. Zouden de verfblik-
ken dan vanaf morgen gesloten blijven?
Stel dat de eega van minister Opstelten net voor het slapen gaan 
zegt ‘Ivo, je zegt zo vaak ‘gewoon’ en ‘heel belangrijk’, waarom 
doe je dat, zo ken ik je niet’. Zouden we dan heel snel een nieu-
we minister van justitie hebben?
Stel dat de dochter van zijn beoogde opvolger, de ‘heer’ Teeven, 
verliefd wordt op een uitgeprocedeerde asielzoeker die haast 
smeekt om ‘bed en brood’. Zouden we dan met z’n allen toch 
nog enige medemenselijkheid in deze ijskoude robot kunnen 
ontdekken? Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel als 
het gaat om een beetje invoelingsvermogen oftewel empathie. 
Zo lees ik: ‘Premier Mark Rutte verdedigt de keuze om zowel 
koning Willem-Alexander als minister Bert Koenders naar het 
rouwbeklag van de overleden Saudische koning  Abdullah te stu-
ren. Door de relatie te onderhouden wordt ook de mogelijk-
heid geboden samen te werken en soms lastige gesprekken te 
voeren, zoals in de strijd tegen IS en het voeren van een men-
senrechtendialoog.’ Heel goed van onze Mark en ‘zijn’ koning. 
Zou daar olie in de grond zitten…???                                  Jan

WAGENBERGS  WILD  WEST 
“BOUWERSBAL” WEDEROM KEI LEUTIG

Zaterdag 31 januari was het dan weer zover: 
“Bouwersbal”. Dit jaar met het thema Wild 
West!! Je kon zien dat iedereen weer in de 
stemming aan het komen is voor het carnaval. 
Zo’n bietje half Erpelrooiersland was aanwe-

zig, waarvan sommigen zelfs op het paard naar onze  Wild  West-
party wa-
ren geko-
men. ‘T 
was weer 
een ou-
derwets
keileutige
avond 
waar jong 
en oud en 
zelfs nog 
ouder er een feest van maakten. Het begon met Wild West en 
we eindigden met Wild West!! De Leutband, ‘t Hoogtepunt en 
Hang & Sluitwerk waren super en DJ  Jan de Vries zorgde er-
voor dat de dansvloer niet leeg was in Plexat!! Wij hebben weer 
genoten en hopen jullie weer te zien mee Carnaval!! En zet al-
vast maar in jullie agenda: volgend jaar, 2 weken voor carnaval 
(jaja, het begint al een aardige traditie te worden): Bouwers-
bal!!! Alaaf!
Groeten, CV Zelluf Gemengd
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SAUWELEN DE SCHRAANSERS 2015
Verandering van spijs doet eten!!!

Zeer vereerd om uit 18 miljoen Nederlanders gekozen te wor-
den voor het mogen schrijven van een stukje over de Sauwel-
avonden loop ik de Gouwe binnen. Gezien de subkop “veran-
dering van spijs doet eten” nu eens niet de eerste eer aan de 
Sauwelaars, acts of muziek. Natuurlijk zijn zij het glazuur op de 
tompouce en geven zij smaak aan het geheel. Maar om te komen 
tot deze smaakbeleving en voldaan gevoel zijn er bij een tom-
pouce meer dingen noodzakelijk dan dit glazuur.  Bij de Schraan-
sers zijn er zoveel mensen achter de schermen bezig om een 
podium te creëren waardoor dit allemaal aangeboden kan wor-
den aan ons allen. De passie, inzet en beleving van deze mensen 
mogen een voorbeeld zijn  voor een ieder die dit stukje leest. 
Zij zijn de pluggen, bouten en het raamwerk waar de artiesten 
als uithangbord zich aan mogen presenteren. Opsomming van 
deze kanjers zou een te dikke Rondom de Toren opleveren en 
het gevaar om 1 persoon te missen. En net als met een ketting 
is het missen van 1 schakel funest. 
Als ik voorafgaand door het cafégedeelte van de Gouwe loop 
en de latere Sauwelaars zo eens bekijk, krijg ik steeds meer be-
wondering voor de grime. Om van deze figuren, lees gezichten, 
iets te kunnen maken lijkt mij echt voor de grime n crime. Zou 
dat wellicht de reden zijn dat iedere tonprater zich verschanst 
achter de ton en een typetje? Een typetje mag er namelijk wel 
dom, onverzorgd en lelijk uitzien zonder dat mensen je er op 
aankijken.
Als ik de zaal inloop denk ik dat er drie tonnen opgesteld staan 
op het podium. Echter als ik goed kijk blijkt dat de huisband 
Kiele Kiele zich aan het opstellen is. Even in het kader van “Was 
man liebt dass neckt man”. Kiele Kiele werd ook wel Kilo Kilo 
genoemd. Een vette coole club.  Want net als met hun mu-
ziek-repertoire is hun outfit ook ieder jaar een maatje meer. 
Ik denk dat hun naam is ontstaan na het passen van de kleding. 
Hoe zit tie? Nou, Kiele Kiele.  Als Kiele Kiele naar de dokter 
gaat, krijgen ze vast te horen: drie maal daags repeteren. Maar 
eerlijk is eerlijk: nu kun je aan de eerste drie noten horen welk 
liedje ze gaan spelen.  Vroeger kon je aan de laatste drie noten 
denken te weten welk liedje ze gespeeld hadden willen hebben. 
Maar ga in ieder geval vooral door en niet alleen met oefenen 
maar ook met optreden. 
Als iedereen gezeten is krijg ik een Ryanair-gevoel. Zo gezellig en 
vooral knus zitten we op en bij elkaar.  Om niets van deze avond 
te vergeten lopen we het programmaboekje gewoon even langs.
Voorzitter Jurgen Ammerant opent de 43e editie van de 
Sauwel. Hij blijkt zelf later de hoof-DROL-speler te zijn bij dit 
evenement. Het is ontelbaar hoeveel keer hij die avond geno-
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de vertolking van het lied “Het Dorp” van Wim Sonneveld met 
aangepaste tekst op Terheijden voor een muisstille zaal. Klein, 
teer en gevoelig worden herkenbare  Terheijdense zaken de zaal 
in gezongen. Breed zijn weer hun mogelijkheden als enkele mi-
nuten later de hele zaal meedeint met de “Boengala”.  
Winnaars Festivallaaf: Dat de Schraansers denken aan de 
jeugd en de toekomst blijkt wel uit het volgende optreden van 
VanAllesWa (Rom van den Broek en Henk van den Heuvel). 
Met het lied “Waar zijn die Handjes” gaan ze ons dorp verte-
genwoordigen tijdens de verkiezing van het beste Carnavalslied 
van 2015 op Baronie TV.  Graag een oproep aan een ieder om te 
stemmen op liedje nummer 1. 
Koke van Beneje: Gelukkig is André Geldtmeijer 7 jaar gele-
den ons komen helpen als Sauwelaar. Begon met “Goede dag 
vrienden en Jurgen”. Zag in zijn liefdesrelatie overeenkomsten 
met Coca Cola.  Eerst bruisend, dan Light en tenslotte Zero. 

Zag in de gezelschapsruimte van het bejaardenhuis putjes in het 
plafond. Bij het Mens erger je niet spelen mocht degene die het 
hoogste gooide met de dobbelstenen beginnen. Raadde iemand 
af een brommer via internet te kopen. Zo had hij zijn vrouw ook 
leren kennen en daar heeft hij ook meer naast gelopen dan op 
gezeten. Vraagt om het verschil tussen een vrouw en een koel-
kast. Een koelkast kreunt niet als je er een stukje vlees in legt.
Dik Tevreden: Bewondering voor Marco Ridderhof om als 
Dordtenaar tussen de Brabanders Carnaval te vieren. Nog meer 
om ook nog als Sauwelaar mee te doen. Nog meer om ook 
als lid van de raad van 11 stage bij de Schraansers te lopen.  
Vroeg aan de mannelijke helft van de zaal naar het mooiste wat 
een vrouw met haar mond kon doen? Gewoon dichthouden. 
Waarom er wel bordjes staan zachte berm en niet van harde 
berm. Daar krijgt de gemeente de paaltjes de grond niet in. Had 
zich laten uitschrijven bij de spermabank. Hij trok het niet meer.  
Ging bij Bakker  Van Dongen binnen voor ijs en was verbaasd 
dat dit er niet was. Terwijl wel buiten op het reclamebord stond  
“Sauz ijs en broodjes”.
Afsluiting: Oppersauwelaar 2015 is geworden: Miëlle Stoop.
Natuurlijk wordt er echt afgesloten met het gezamenlijk mee-
zingen van ons Traais Volkslied.
Verandering van spijs doet eten, voor velen zeker waar.
Voorwaar denken De Schraansers daar bij het Sauwelen anders over.
Voor drastische veranderingen zijn ze daar nog niet zover.
Vandaar krijgen ze misschien al 55 jaar de handen op elkaar.
Gied van Dorst.

men is, op de hak dan weliswaar.  Maar 
dat krijg je als je je hoofd boven het 
maaiveld uit wilt steken.
Prins Pierre II heeft de presentatie 
in handen en kan zijn trots niet onder 
zijn steek verbergen als hij zijn zoon 
Gijs als jeugdprins Gijs d’n 1e aan het 
publiek mag introduceren. De kip is 
nooit ver weg van het ei als het pas 
gelegd is, zullen we maar zeggen.
Act Fein en Gijn: Remco en Corné 
hadden de zware taak om de zaal op te warmen. Sprakeloos 
maar zeker niet smakeloos. Dit jaar zochten ze medewerking 
van het aanwezige publiek om hun filmscript te kunnen draaie 
in Traaie. Onder grote hilariteit werd met vallen en opstaan de 
eerste film van Traaise bodem gemaakt. Zonder woorden aan-
sprekend en veelzeggend. Ook het enige optreden waarin Jur-
gen  A.  niet genoemd werd.
Zoowiezoo: Ad van Bekhoven, als inventaris verbonden aan de 
sauwel. Jaarlijks zet hij een typetje weg. Nu als kenner van de 
dierenwereld wegens veelvuldig bezoek aan menig dierentuin 
waarvan hij grote gelijkenissen ziet in ons eigen dorp. Van Ad 
horen we dat een  Woerd (mannetjeseend) het beste op zijn 
gemak is als hij op zijn “eendje” zit.  Je op moet passen voor een 
schildpad. Je weet nooit wat deze in zijn schild voert. Je kunt een 
dier herkennen aan zijn omgeving.  Een rendier is een dier in een 
ren. Als hij in een hoekje blijft zitten kan het een antiloop zijn. 
Na de gehele dierenriem te hebben gehad, denkt Ad al aan het 
typetje waar hij volgend jaar mee zal komen.   
Connie Lichter:  In de vijf jaar dat Miëlle Stoop meesauwelt 
niet letterlijk maar figuurlijk sterk gegroeid en houdt zich in 

deze mannenwereld heel goed staan-
de. Kwam van boven als licht in de 
duisternis, om haar licht over Ter-
heijden te laten schijnen en vreemde 
zaken aan het licht te brengen. Wilde 
Jurgen A. niet in een kwaad daglicht 
stellen maar is daar niet in geslaagd. 
Ging afgelopen weekend uit eten bij 
Ons Thuis. Bestelde mosselen maar 
deze werden niet uitgeserveerd. Mos-
selen zijn namelijk weekdieren. Hoor-
de dat Jaap Rasenberg zijn busjes laat 

spuiten in de kleur spermawit. Als er een krasje op komt, kan 
hij het zelf bijspuiten. Miëlle, een lichtend voorbeeld voor meer 
Sauwelaarsters.     
Dokteranders P:  Christ van den Diepstraten is oude rot Pe-
ter Snoeren vanwege zijn 26ste sauweldeelname gepasseerd. 
Christ is nu zelf oud en rot maar nog altijd ongenaakbaar als 
hij in zijn ton staat. Vindt dat vrouwen net lijken op diepvries-
spinazie. Twee keer opwarmen en ze worden giftig. Is gezien zijn 
sexuele relatie met zijn vrouw in therapie. Heeft geholpen. Als 
ze nu om tien uur naar bed gaan hebben ze alle twee koppijn. 
Vergelijkt impotent zijn met het spelen van Mikadoo met ge-
kookte spaghetti. Kon vroeger niet tegen bloed. Had daarom 
ook nooit langer verkering dan drie weken. Legt uit waarom er 
in een straat maar aan een kant pannenkoeken gebakken wor-
den.  Woont in de Roode  Vaart. 
Act: Het B-team nam ons mee naar het Wilde Wilde Westen. 
Een aantal Toyboys verkleed als Cowboys. Onder de geweldi-
ge klanken uit Once upon a time in the West werden enkele 
prominente Terheijdenaren bestempeld als the Good, the Bad 
and the Ugly. Het zal niemand verbazen dat bij Jurgen A. het 
bordje the Ugly getoond wordt.  Vanuit dit enthousiasme zorgt 
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Zaterdag 14 februari 

 
Carnaval in de grote zaal met feest drive-in show GOTCHA 

Aanvang: 20.30 – Entree: GRATIS – Leeftijd: 18+ 
 
 

Zondag 15 februari 
Eet mee in het café, vanaf 17.00 is onze keuken open. 

 
 

Maandag 16 februari 

 
Nu ook op maandagavond feest drive-in show GOTCHA 

Aanvang: 20.30 - Entree: GRATIS - Leeftijd: 18+ 
 
 

Dinsdag 17 februari 

 
Lekker onbeperkt spare-ribs eten voor € 12,50 p.p. 

Aanvang: 17.00 
Reserveer op tijd. 

 
“Ons Thuis” – Bredaseweg 20 – Terheijden – 076-5931600 

info@cafeonsthuis.nl – www.cafeonsthuis.nl  
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AANDACHT  VOOR  VOORLEZEN OP OBS 
DE WINDHOEK 
Volop activiteiten tijdens het Voorleesontbijt en de 
Nationale Voorleesdagen 

Op OBS De Windhoek vond op woensdag 21 januari jongstle-
den het  Voorleesontbijt plaats. Speciaal voor de gelegenheid las 
wethouder Jan-Willem Stoop van de gemeente Drimmelen de 
leerlingen van groep 3 tot en met 8 voor uit Mees Kees. Groep 
1 en 2 ging op bezoek bij peuterspeelzaal De Brakkensoos. Daar 
werden zij, samen met de kinderen van Kinderopvang Eskadee, 
getrakteerd op een superleuk voorleesverhaal door juf Lei-
die. Het  Voorleesontbijt markeerde de start van de Nationale  
Voorleesdagen. Een weeklang lezen vaders voor in de klas.
Lezen is leuk!
‘Lezen is leuk!’ Met deze woorden opent directeur Marc Em-
bregts op woensdag 21 januari het  Voorleesontbijt. De leerlin-
gen van groep 3 tot en met 8 zitten klaar in de aula om voor-
gelezen te worden door wethouder Jan-Willem Stoop. Meneer 
Marc benadrukt dat lezen niet alleen leuk is. Het is ook heel be-
langrijk. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die dagelijks worden 
voorgelezen, en later zelf ook per dag minimaal een kwartier 
lezen, het beter doen op school. Daarom besteedt onze school 
uitgebreid aandacht aan voorlezen.
Wethouder Jan-Willem Stoop leest voor

Speciaal voor het Voorleesontbijt is wethouder Jan-Willem 
Stoop van de gemeente Drimmelen gevraagd om te komen 
voorlezen. Dat wilde hij graag.  Voor hij begint, zegt hij dat het 
lang geleden is dat hij heeft voorgelezen. Maar daar hebben wij 
niks van gemerkt! Hij leest voor uit ‘Mees Kees Bloedjelink’ 
van Mirjam  Oldenhave.  Een goede keuze want deze populaire 
meester is een held voor de kinderen èn de leerkrachten op De 
Windhoek. De wethouder betrekt de kinderen bij het verhaal 
door ze af en toe een vraag te stellen. De leerlingen hangen 
aan zijn lippen. Dus mocht het een keer niet druk zijn bij de 
gemeente, dan kan hij altijd nog ‘voorleesvader’ worden op De 
Windhoek!
Samenwerking met Kinderopvang Eskadee
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De jongste leerlingen van De Windhoek vieren het Voorlees-
ontbijt samen met de peuters van Kinderopvang Eskadee. De 
kinderen zitten gezellig onder een dekentje in peuterspeelzaal 
De Brakkensoos.  Juf Leidie leest voor uit het prentenboek ‘Boer 
Boris gaat naar zee’ van Ted van Lieshout en Philip Hopman. 
Ze heeft een echte Boer Boris-pet opgezet. Net als Boer Boris 
heeft ze een koffertje met spulletjes die je meeneemt op vakan-
tie. Dat je je zwembroek en een tandenborstel meeneemt, vin-
den de peuters en kleuters heel logisch. Een kindje vertelt dat je 
dan ook een windmolen moet meenemen. En dat vinden wij dan 
weer heel knap, want dat is niet het eerste waar je aan denkt. 
Maar dat is het mooie van voorlezen: door voor te lezen, kom 
je makkelijk in een andere wereld en kan je je ook goed inleven.  
Na het lezen krijgen alle peuters en kleuters een peperkoekje 
of een eierkoek. Daarna wordt het stil bij de kleutergroep,  want 
de kleurplaat van Boer Boris moet natuurlijk wel mooi worden 
ingekleurd!
Vaders voor lezen
Het  Voorleesontbijt markeert de start van de Nationale  Voor-
leesdagen. Dit jaar is er tijdens de  Voorleesdagen extra aan-
dacht voor voorleesvaders. Vaders lezen hun kinderen door-
gaans minder vaak voor dan moeders. Daarom haken we op  De 
Windhoek aan bij de campagne ‘Vaders voor lezen’.  We hebben 
de vaders gevraagd in de klas van hun zoon of dochter voor te 
lezen. Daar is enthousiast op gereageerd. Veel vaders hebben 
zich opgegeven om tijdens de Voorleesdagen voor te lezen. 
Lezen is leuk! Dat hebben we op De Windhoek ervaren tijdens 
het Voorleesontbijt en de Nationale Voorleesdagen. Met dank 
aan wethouder Jan-Willem Stoop, juf Leidie en Kinderopvang 
Eskadee en alle vaders die dat mogelijk hebben gemaakt.

HARRY SCHAATST OP DE GELE RIVIER
Alternatieve 11stedentocht én avontuurlijke vakantie

Na een bewogen 2014 zonder echte vakantie was er nu ook 
werk-technisch de mogelijkheid om 13 dagen naar China te 
gaan. Met een verzorgde reis van zo’n 30 personen vlogen we 
naar Beijing, waar we met 100 km/h zo’n 5 km. taxieden op de 
landingsbaan.  Alles in China is groot, alleen de Chinezen niet. Na 
een bezoek aan de oude stad, de  Verboden Stad en de paleizen 
maakten we ook een fietstocht door een droog en koud Peking 
o.a. langs het Plein van de Hemelse  Vrede. De dag erna een heu-
se klimtocht op de indrukwekkende Chinese muur met treden 
van een ½ meter! (zie mijn FB account).  Toen met het vliegtuig 
naar Hohhot (provincie Shanxi), waarna we nog zo’n 400 km. 
met de bus naar een gehucht gingen waar de Gele Rivier de 
Chinese muur kruist. Daar viel Djengzis Khan China binnen van-
uit Mongolië en daar lag een geveegde baan  op een ijsplaat van 
ruim een halve meter en een traject van 25 km. omgeven door 
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hoge kliffen. Wat een omgeving! En tot mijn genoegen kon ik 
daar de Alternatieve 11stedentocht volbrengen door in 2 dagen 
200 km. te schaatsen met valpartijen en kou (’s nachts -15º). 
Maar ik was blij en heb genoten van een prachtig land, eerlijke 
mensen (die veel met mij op de foto wilden) en een gezond kli-
maat waarin we lekker hebben gegeten. Kortom, een geslaagde, 
avontuurlijke vakantie!
Inmiddels ben ik weer terug in Drimmelen en pak de lopende 
zaken weer op als wethouder Financiën en Bedrijfsvoering. De 
komende tijd hoop ik u weer te ontmoeten in het gemeente-
huis, maar ook bij de evenementen in onze mooie gemeente 
tijdens Carnaval en bijbehorende activiteiten.
Hartelijke groet, Harry Bakker

BORREL OPEN COFFEE DRIMMELEN 
EEN SUCCES!

Op vrijdag 30 januari stonden vanaf 16.30 
uur de deuren van The Pub & Churchill 
in Made wagenwijd open voor onderne-
mers uit Drimmelen en omgeving. Reden? 
Open Coffee Drimmelen organiseerde 
eenmalig Open Coffee Drimmelen Borreltijd! 
Om 16.45 uur  werd  de  borrel officieel geopend,  waarna het 
netwerken door de inmiddels ruim 60 ondernemers kon begin-
nen. Door een keer het tijdstip te veranderen van koffie naar bor-
rel, kon nu ook eens een andere groep ondernemers aanschui-
ven. Het concept was hetzelfde:  Door en voor ondernemers op 

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden (076) 593 2590 
info@harmonieterheijden.nl 
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een laagdrempelige manier netwerken zonder lidmaatschap en 
zonder verplichting. Open Coffee Drimmelen is in maart 2013 
gestart en mag in deze korte periode van haar bestaan toch 
wel succesvol genoemd worden. Al vele ondernemers uit de 
regio vinden hier “hun plek”. Het gemeentebestuur van Drim-
melen en wethouder Economische Zaken van Geertruiden-
berg toonden tijdens de borrel interesse door aanwezig te zijn. 
Speciale gast Richard van den Berg gaf een presentatie over de 
veranderende klant en klantenbinding. Het fenomeen is her-
kend en nog belangrijker: de boodschap na afloop bij de on-
dernemers was duidelijk. Omdat de presentatie niet voor ie-
dereen te verstaan was, is de presentatie online beschikbaar. 
Deze vindt u op de facebookpagina van Open Coffee Drim-
melen of stuur een verzoek naar cwouters@drimmelen.nl.  
Wilt u ook  eens aanschuiven aan de koffietafel van Open Cof-
fee Drimmelen? Elke vrijdag  vanaf  09.00 u bij  The Pub & Chur-
chill, Kloosterstraat 36 in Made.
Tot vrijdag a.s!

ACTIE KOUDE KILOMETERS VAN FOCUS 
ON EDUCATION GROOT SUCCES

Op 24 januari werd door Focus on 
Education voor de derde maal de 
sponsorloop “Koude Kilometers” ge-
organiseerd, waarvan de opbrengst 
bestemd is voor een scholenproject 
in Congo. Aan dit ludieke evenement, 
georganiseerd door onze projectme-

dewerker Tomas Toonders, namen 23 jonge mannen en vrou-
wen deel. Een sponsorloop in ondergoed in de winterse kou, 
over deels besneeuwde wegen bij een temperatuur van rond 
het vriespunt.  Een van de deelnemers uit onze gemeente was 
de  Terheijdense Maartje van Dongen.

De deelnemers liepen,  afhankelijk  van  het bedrag  van de sponsor-
gelden, ieder een eigen afstand. Deze afstand varieerde van 5 km 
tot 30 km. Om 4 uur ́ s middags finishten alle deelnemers (waar-
van er een samen met zijn hond) gezamenlijk op de Grote Markt 
in Breda, onder luid gejuich en applaus van enkele honderden toe-
schouwers en bij de klanken van de Sambaband  “XammeRamme”.  
Tevens was er bij de finish een groot videoscherm geplaatst 
waarop foto´s en berichten te zien waren die onderweg 
door de begeleiders van de lopers werden doorgestuurd. 
Voorafgaand aan de finish van de deelnemers aan  Koude  Kilo-
meters was er nog een ijskoude stunt te zien op het podium bij 
de aankomst. Een van de toeschouwers was bereid om voor ex-
tra donaties, in zijn onderbroek in een badkuip vol met ijsklontjes 
te gaan liggen. Een spectaculaire actie voor het talrijke publiek. 
Alle lopers kregen bij aankomst een bloem aangebo-
den door Marijke den Ridder, voorzitter van stichting  Fo-
cus on Education, die hen bedankte voor hun “coole  actie”. 

Dit succesvolle evenement heeft € 6000,- opgebracht. Dit bedrag 
wordt door de goededoelenorganisatie  Wilde Ganzen aange-
vuld met € 3000,- waardoor een totaalbedrag van € 9000,- be-
schikbaar komt voor het scholenproject van de stichting in Con-
go. Een prachtig 
resultaat.
Voor meer foto’s 
van dit unieke 
evenement, zie 
www.facebook.
com/stichtingfo-
cusoneducation
Jacques en Ma-
rijke den Ridder, 
Stichting Focus on 
Education.
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KERRUKU

regio hebben op verzoek van de commissie oecumene Terheijden 
plaats geboden aan iedereen die aan deze voorbereiding op Pasen 
wil deelnemen.
Elk jaar bereiden protestanten en katholieken in de gemeente 
Drimmelen zich samen voor op Pasen door samen te komen 
in het oecumenisch avondgebed. De orde van dienst wordt ons 
aangereikt in de vesper,  zoals die al eeuwenlang dagelijks in 
abdijen bij de overgang van de dag naar de avond gebeden wordt. 
Diverse koren en cantorijen hebben weer hun medewerking 
toegezegd.  Het thema dit jaar is: “Langs de kruisweg van de 
Jasna Gora”. 
Data en plaatsen van samenkomst zijn:
25 februari H.  Antonius  Abt  Terheijden 
4 maart protestantse kerk Hooge Zwaluwe
11 maart protestantse kerk Drimmelen
18 maart Kapelzaal de  Wijngaerd Made, Cyclaamstraat 2a
25 maart protestantse kerk Made.
Al deze vesperdiensten 
beginnen om 19.00 uur en 
eindigen om ca. 19.45 uur. 
Na afloop van het laatste 
avondgebed is er gelegenheid 
om nog even na te blijven. 
Graag nodigt de commissie 
oecumene u uit deel te nemen 
aan de momenten van gebeden, 
bezinning,  stilte,  koor-  en 
samenzang.  In deze vespers zien 
wij  afbeeldingen van de weg die 
Jezus ging naar de plaats van de 
kruisiging: vensters naar een 
andere werkelijkheid.  Zij  zijn als 
spiegels voor levenservaringen 
van onszelf en anderen. 
Toelichting: In de afgelopen 
drie jaar  werd  het avondgebed begeleid met iconen uit de 
kruisweg, geschilderd door Joris van Ael. Dit jaar wederom een 
confrontatie met Jezus’ kruisweg, maar nu viel de keuze op de 
moderne, actuele beelden, geschilderd door de Poolse kunste-
naar Jerzy Duda Graczen. Enkele leden van de werkgroep spra-
ken van aangrijpende taferelen die zij zagen in het Paulinekloos-
ter op de Jasna Gora in Czestochowa. Een kruisweg geplaatst in 
de werkelijkheid van het kleine en grote lijden van onze huidige 
moderne tijd. 
Werkgroep oecumenisch avondgebed, Herman Nierse.
  
VIJF HEILIGEN PAROCHIE
Geloofsgemeenschap  H. Antonius Abt te Terheijden
e-mail: terheijden@naardekerk.nl

Diensten door de week  en  in het  weekend.
Zaterdag 14 febr. 18.00uur: CARNAVALSVIERING en sleu-
teloverdracht door de burgemeester.  Voorganger Dhr.  J. Cor-
ten en Prins Pierre II  -  Smartlappenkoor en kapellen.
Woensdag 18 febr. 10.30uur: ASWOENSDAG.  Woord- en 
Communieviering in  Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorgan-
gers Dhr. K. Karremans en Dhr.  P.  van Gils.
Zaterdag 21 febr. 19.00 uur:  Woord- en Communieviering 
- Dameskoor.  Voorganger Dhr. A. Braat.
Maandag 23 febr. 10.30 uur:  Woord- en Communieviering 
in  Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger: Dhr. P. van Gils.
Woensdag 25 febr. 19.00 uur: Vesperdienst i.v.m. 40 dagen 
tijd.
Openingstijden parochiekantoor:

GV SAMEN  VOOR  TERHEIJDEN

Zondag  25 januari  was het voor 5 van onze turnsters hun 
eerste wedstrijd   van  dit  seizoen op weg naar de regiofinale. 
Het was een gezellige en leuke wedstrijd in sporthal  “De 
Buitelstee” in  Dinteloord. 
Sarah Dirkse won een gouden,  Liza Bruijns een zilveren en 
Amy Broeders een bronzen medaille. Gefeliciteerd dames!
De volgende voorwedstrijden zijn op 7 - 8 en 15 maart. 

PEUTER-KLEUTERKERKVIERING: 
ALLES DELEN

Zondag 22 februari om 11.00 
uur is de volgende peuter-kleu-
terkerkviering. Dat is de eerste 
zondag in de veertigdagentijd. 
In deze tijd bereiden we ons 
voor op Pasen. We zullen daar 
in de viering niet echt recht-
streeks naar verwijzen. 
In veertigdagentijd (ook vasten-
tijd genoemd) sta je stil bij de manier waarop je leeft. Er is extra 
aandacht voor mensen die het niet zo goed hebben en daar doe 
je ook iets voor.  Er is een Bijbelverhaal gekozen dat te maken 
heeft met delen: een rijke man en een arme weduwe geven alle-
bei wat weg.  Het is belangrijk dat je wat geeft,  ook al kan het 
maar een klein beetje zijn. 
Wij vragen aan de kinderen om thuis een mooie tekening te 
maken of iets leuks te knutselen en dit mee te nemen naar de 
viering. Het is de bedoeling dat ze het weggeven aan oudere 
mensen die vaak alleen zijn. Bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn en 
daardoor niet vaak naar buiten kunnen. Of omdat hun broers en 
zussen al zijn dood gegaan. Er is een mevrouw aanwezig die de 
tekeningen verzamelt,  maar misschien is het ook mogelijk dat 
je ze zelf kunt weg gaan brengen. Dat zou helemaal mooi zijn.
We hopen dat er weer velen aanwezig zijn op zondag 22 febru-
ari om 11.00 uur in de Gummaruskerk te  Wagenberg. 
Sinds een jaar zijn wij ook op Facebook te vinden. Zoek op ‘Vijf 
Heiligen Parochie’ en like ons om zo van alle informatie en foto’s 
op de hoogte te blijven.

OECUMENISCH AVONDGEBED

In de veertigdagentijd zijn op 5 plaatsen de komende weken 
bijeenkomsten met gebed, zang en meditatie. Het verbindend thema 
is “De Kruisweg”. Rooms-Katholieke en protestantse kerken in onze 
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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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GEMINTU

PLANTPLICHT).
Terheijden, Hoofdstraat 4 (4844 CE) (W-2014-0466): Het wij-
zigen van de voorgevel, inpandig verbouwen en het kappen van 
een boom.
ACTUEEL
Nieuwe verplichtingen bij een bijstandsuitkering
De Wet  Werk en Bijstand heet sinds 1 januari jl. de Participatie-
wet. Niet alleen de naam van de wet is veranderd, ook de regels 
zijn veranderd. Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan geldt er 
sinds 1 januari een aantal wijzigingen. 
De belangrijkste wijzigingen als gevolg van de invoering van de 
Participatiewet zijn:
• De invoering van de kostendelersnorm;
• Het verdwijnen van de norm voor een alleenstaande ouder;
• De invoering van een individuele inkomenstoeslag en het ver-                          
  dwijnen van de langdurigheidstoeslag; 
• Het verdwijnen van de categoriale bijzondere bijstand;
• De invoeringen van strengere maatregelen bij het niet nako-      
  men van de arbeidsverplichtingen
Nieuwe arbeidsverplichtingen
Heeft u  een bijstandsuitkering,  dan heeft u ook arbeidsverplich-
tingen. Die houden in dat u zelf zo veel mogelijk aan moet doen 
om weer aan werk te komen.  Als dit (tijdelijk) niet lukt moet u 
actief mee doen in de samenleving,  bijvoorbeeld als vrijwilliger. 
De arbeidsverplichtingen zijn niet nieuw,  die staan al langer in 
de  Wet Werk en Bijstand. Maar in de Participatiewet zijn ze 
uitgebreider beschreven. 
Tegenprestatie
Wanneer u een uitkering ontvangt, kan de gemeente u vragen 
daarvoor een tegenprestatie te doen.  Dit mag ook als u al part-
time werkzaamheden verricht. Een tegenprestatie bestaat uit 
onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving.  U kunt op die 
manier ook werkervaring opdoen. U krijgt er niet voor betaald.
Doet u al vrijwilligerswerk of bent u mantelzorger,  dan kan dit 
al gelden als tegenprestatie. 
Meer informatie
Meer informatie over de Participatiewet, de arbeidsverplichtin-
gen en tegenprestatie vindt u op www.drimmelen.nl. Uiteraard 
kunt u ook bellen (tel. 140162), of langskomen in het gemeen-
tehuis.
Inleveren van carnavalsafval 
Carnavalsverenigingen kunnen het (na de carnaval) vrijgekomen 
carnavalsafval gratis afgeven bij de milieustraat. Deze is daarvoor 
extra geopend op: 
- donderdag 19 februari van 09.00 t/m 12.00 uur;
- vrijdag 20 februari van 09.00 t/m 12.00 uur;
- zaterdag 21 februari van 15.00 t/m 17.00 uur.
Onder carnavalsafval verstaan we: oud ijzer, papier en carnaval 
gerelateerd afval. Dus geen grof huishoudelijk afval en dergelijke. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de mede-
werkers van de milieustraat via tel. 076-5934795.
DORPSGERICHT  WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om het bevor-
deren van leefbaarheid, veiligheid en so-
ciale betrokkenheid. Hiervoor werkt de coördinator dorpsge-
richt werken samen met bewoners, 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 
Alert Drimmelen!
Alert Drimmelen  is het gebruik van WhatsApp door bewo-
ners om elkaar en de politie te informeren. Bij een verdachte 
situatie belt een deelnemer de politie en stelt daarna zijn eigen 
WhatsApp groep(en) op de hoogte. De groep kan bestaan uit 

Het  parochiekantoor in de Markstraat nr. 2  is alleen ge-
opend  op dinsdag- en  vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, 
tel. 5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwe-
lijk, 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 
gemeentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen 
onze parochie. Bent u nieuw,  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.
DOOPHARTJES.
Zondag 1 februari j.l. was de terugkomviering voor de dopelin-
gen van 2014 in  Wagenberg. Na de dienst werden de hartjes 
die bij ons  in de kerk gehangen hebben uitgedeeld. Bent u niet 
in deze viering geweest en zou u wel graag het hartje willen 
hebben van uw dopeling dan kunt u dit afhalen op het parochie-
kantoor in Terheijden op dinsdag- of vrijdagochtend tussen  9.30  
en 12.00 uur.

KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 15 februari 2015. 10.00 uur: ds. C. Nieuwenhuizen 
uit Oosterhout. Diaconiecollecte: Focus on Education. Locatie: 
het Witte Kerkje
Zondag 22 februari 2015. Regiodienst van De Vier Kring 
10.00 uur: ds. E. Fockens.  Viering Heilig avondmaal
Diaconiecollecte:  gezamenlijk project 2015:  Voedselbank De 
Baronie, Oosterhout.  Koffiedrinken na de dienst.
Locatie: Hervormde Kerk te Made, Patronaatstraat 27

RIJBEWIJSKEURING

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur d.d. 19 fe-
bruari en 19 maart  in De Mayboom, Kerkstraat 10 in Made. 
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar 
het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeurin-
gen: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regel-
zorg.nl.  Tarief: Senioren € 35,- en € 52,50 voor chauffeurs met 
rijbewijs C/D/E.

GEMEENTENIEUWS

BEKENDMAKINGEN
Ingekomen omgevingsvergunningen
Terheijden, Gagelveld 4 (4844 RG) (W-2015-0025): Het kappen 
van een naaldboom t.p.v. hoek Gagelveld en Liesveld.
Terheijden, Markkanaal (W-2015-0023): Het plaatsen van een 
damwand langs de kade van het Markkanaal. 
Wagenberg, Kerkstraat 11 (4845 EC) (W-2015-0030):  Het 
plaatsen van één ballenvanger en het vervangen van drie bal-
lenvangers.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Brabantstraat/Markkant (W-2014-0440): Het kap-
pen van 30 bomen aan de Brabantstraat/Markkant (MET HER-
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IETS WAAIER WEG

Prins en gevolg
Om 16.30 uur komt Prins Petrus C Lie d’un Alleraller Irste van 
het Kielegat met zijn gevolg op het Gulden Bal de feestvreugde 
verhogen. 
Kinderactiviteiten
Wegens groot succes vorig jaar zijn er weer kinderactiviteiten 
waar kinderen vanaf 14.00 uur hun creativiteit bot kunnen vieren 
onder begeleiding van deskundige vrijwilligers van het Brakken-
festival.  De kinderen kunnen zich laten schminken, er worden 
spelletjes gespeeld en ze kunnen zelf leuke carnavalsaccessoires 
knutselen. Bovendien wordt er gewerkt aan grote carnavaleske 
kleurplaten, waarmee de kinderen onder begeleiding rond 17.00 
uur in optocht door de zaal rondtrekken en vervolgens hun 
creaties aan de Prins van het Kielegat zullen tonen.
Vrienden
Om het Gulden Bal te ondersteunen is behoefte aan “Vrienden 
van het Gulden Bal” die willen steunen door € 22,50 per per-
soon over te maken aan het Gulden Bal en dit mooie feest mee 
te beleven. Hiervoor krijgen aanmelders een uniek embleem dat 
dient als toegangsbewijs van het Gulden Bal èn deelnamebewijs 
voor een stevige stamppotmaaltijd inclusief toetje waarvan “de 
Vrienden van het Gulden Bal” rond de klok van 18.00 uur kun-
nen gaan smullen in het artiestencafé van het Chassé Theater. 
Hiermee hopen we samen nog jaren te kunnen genieten van een 
prachtig mooi feest wat het Gulden Bal al jaren bewijst te zijn.  
Aanmelden als “Vriend van het Gulden Bal” kan via e-mailadres 
info@guldenbal.nl (eventueel voor 2016). De organisatoren ne-
men dan contact met u op.  
Het Gulden Bal is op dinsdag 17 februari, aanvang 14.00 uur.  
De entreeprijs bedraagt  € 5,-- per persoon, inclusief garderobe. 
Kinderen tot 12 jaar mogen onder begeleiding van hun ouders 
gratis binnen.  BredaPas-houders hebben op vertoon van hun 

bijv. bewoners van een straat of wijk. Inmiddels is het mogelijk 
dat per groep 100 mensen zich aansluiten.
Voor meer info kunt u terecht bij de coördinator Dorpsgericht 
werken. U kunt bij haar ook de contactpersonen van een nieu-
we groep melden.

GULDEN BAL

Het 46ste Gulden Bal wordt weer een groot feest
Op dinsdagmiddag 17 februari 2015,  de 
laatste dag van het Kielegatse carnaval, 
wordt traditioneel en dit jaar voor de 
46ste keer het Gulden Bal gehouden. Een 
carnavalsmiddag in het Chassé Theater 
voor ouderen met hun kinderen en klein-
kinderen. Ook voor alleenstaanden is dit 
een goede gelegenheid om onder de vele 

bezoekers vrienden en kennissen te ontmoeten.  De presentatie 
is  wederom in vertrouwde handen van Rien Roks in de BCV-
zaal en Jan Learbuch in de foyer.
Kapellen
De grote gangmakers van het Gulden Bal zijn zoals ieder jaar de 
muzikanten van de carnavalskapellen, die de hele middag onaf-
gebroken de beste carnavalskrakers ten gehore zullen brengen. 
Er wordt op twee podia opgetreden door o.a. De Bimde Blao-
zers, Gekkewerk, Bentzat, Okalnix, Ongeloofeloos,  Vorrutleutje, 
Tapkracht 11, Loze Lavers, ’t Zooike, De Blaoskaoken, Kielegat-
seStadsErremeniezonderVaondel, Kanniebale, Huysluy, Z.W.O. 
de Makrele, Biemeewes, Goei Weer, Noggus, Toeternietoe en 
Feestorkest F!ST.

Foto Tonny & Els van Geel
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pas gratis entree. Entreekaarten zijn op dinsdag 17 februari 2015 
vanaf 13.30 uur verkrijgbaar aan de kassa van het Chassé The-
ater.
Het Gulden Bal heeft een website voor meer informatie en fo-
to’s  www.guldenbal.nl

STICHTING  VREDESWEEK BREDA ZOEKT 
NIEUWE  VOORZITTER

Vrede is niet vanzelfsprekend, 
al zijn we ons daar in Neder-
land niet altijd van bewust.  Vier 
jaar geleden werd de Stichting 

Vredesweek  Breda e.o. opgericht. Het voornaamste doel van de 
stichting  is het bevorderen van de bewustwording over vrede, 
in de hoop dat mensen daarnaar gaan handelen. 
Stichting  Vredesweek Breda initieert en ondersteunt vredes-
activiteiten van burgers van Breda e.o. in en rond de landelijke 
Vredesweek, die jaarlijks in september plaatsvindt. De stichting 
probeert daarbij waar mogelijk de sociale cohesie te verbinden 
met brede mondiale problematiek. 
Met een gevarieerd aanbod van programma’s voor zorgcentra, 
jongerenactiviteiten, lespakketten voor het primair onderwijs, 
liturgievieringen en themabijeenkomsten probeert de stichting 
de bewustwording over kostbare vrede te bevorderen. 
Na jarenlange  enthousiaste betrokkenheid neemt  voorzitter 
Jan Hopman in 2015 afscheid. Het bestuur is in dat kader op 
zoek naar een nieuwe, vrijwillige voorzitter om het actieve be-
stuur te completeren.  De toekomstige voorzitter moet in grote 
mate over passie voor het onderwerp beschikken, een groot 
netwerk hebben en zowel een sturend als initiërend vermogen 
hebben.  We vinden het noodzakelijk dat de nieuwe voorzitter 
bekend moet zijn met Breda, enigszins kerkelijk betrokken is 
en affiniteit heeft met groepen minderheden, jongeren en con-
gregaties (onze sponsoren).  Vanzelfsprekend dient de nieuwe 
voorzitter voldoende tijd beschikbaar te hebben om zich voor 
de stichting te kunnen inzetten. 
Bent u geïnteresseerd en heeft u vragen? Neem contact op met 
de secretaris van de stichting, dhr.  W. J. Goijaarts, tel. (076) 541 
06 29 / 06-435 066 24 of per mail via wimgoijaarts@hotmail.
com. 

ONTDEK  VINCENT  VAN GOGH  VANUIT 
BREDA 
Van Gogh hotel- en fietsarrangement

Nederland herdenkt dit jaar met veel activi-
teiten en tentoonstellingen dat het 125 jaar 
geleden is dat Vincent van Gogh overleed. 
Van Gogh werd geboren in Zundert, op een 
steenworp afstand van Breda. Zijn grootou-
ders woonden in Breda, waar opa  Van Gogh 
predikant was in de Grote Kerk. 
Breda is een uitstekende uitvalsbasis om het 

werk van de beroemde schilder te bekijken en zijn roots te 
ontdekken. Ondertussen geniet u van de gezelligheid, de heer-
lijke winkelstraten  en de prachtige, historische binnenstad van 
Breda. 
Via de VVV Breda zijn twee verschillende arrangementen te 
boeken. Bij het driedaagse Van Gogh hotelarrangement 
Breda slaapt u in Breda en bezoekt van daaruit zowel  Vincents 
geboortedorp Zundert als het vermaarde Van Gogh Museum 
in Amsterdam. Op de geboortegrond van Vincent van Gogh in 
Zundert staat het  Van GoghHuis.  Vincent zelf neemt er u mee 

in een hoorspel vol kijkplezier. Het is een plek waar de mens 
achter de schilder centraal staat. In het Van Gogh Museum in 
Amsterdam staan juist de werken van de meester centraal. Hier 
vindt u ’s werelds grootste collectie Van Goghwerken. Met de 
combinatie van Zundert en Amsterdam krijgt u een prachtig to-
taalbeeld van een van de beroemdste schilders ter wereld. 
De prijs van dit arrangement is € 135,- p.p. Hierin zijn o.a. twee 
overnachtingen,  entreekaarten voor zowel het Van GoghHuis 
als het  Van Gogh Museum inbegrepen. 
Voor de meer sportieve bezoeker heeft Outback Holland, in 
samenwerking met o.a. de VVV Breda, een driedaags fietsar-
rangement  Van Gogh en Breda samengesteld. Met als uit-
valsbasis Breda fietst u door het land waar  Van Gogh opgroeide. 
U bezoekt o.a. het  Van GoghHuis in Zundert en doet een  Van 
Goghproeverij. De prijs hiervan is € 175,- p.p. 
Meer informatie is te vinden op www.vvvbreda.nl.  Online boe-
ken is mogelijk. 
Volg de VVV Breda op Facebook (VVV Breda, Gek op Breda en 
Groepsuitje Breda), YouTube,  Twitter én in de App Store!

5000ste LEERLING GAAT NETWERKEN OP 
BEROEPENBEURS 
Tweede Kamerlid reikt prijs uit

Op 4 februari jl. reikte  VVD  Tweede Kamerlid Karin Straus een 
prijs uit aan de 5000ste leerling die ging netwerken met beroeps-
beoefenaars. Ruim 900 VMBO-leerlingen uit Breda zochten 
namelijk in het kader van het  VMBO-project Breda On Stage 
stageplekken.
Zij oriënteerden zich op deze manier op hun toekomst.  “Dit 
was de zesde editie van de On Stage Beroepenbeurs. Op school 
zijn de leerlingen voorbereid om tot goede stage-afspraken te 
komen voor de Doe-dag op 26 februari”, aldus projectleider 
Frank Schuurman. Er deden liefst 130 bedrijven met zo’n 300 
beroepsbeoe-
fenaars mee. In 
drie rondes leg-
den de leerlingen 
contact met de 
bedrijven die ze 
tevoren hadden 
geselecteerd. 

Gerard den Boer 
van de Koetserij 
Breda en leerling 
voeren een zgn. 
n e t w e r k g e s p -
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NBS BURGST  WINT DUURZAAMHEIDS-
WEDSTRIJD 

Groep 8 van nutsbasisschool Burgst, locatie Groene Hil heeft de 
duurzaamheidswedstrijd van Prinsentuin van Cooth gewonnen! 
Zij mogen met de bus een dagje naar Nemo Amsterdam! Op 
5 februari kregen zij onder luid gejuich de cheque aangeboden 
door Bas Postma, de projectleider duurzaamheid van Prinsen-
tuin van Cooth.

Na het succes van de afgelopen jaren, schreef Prinsentuin van 
Cooth ook dit schooljaar weer een prijsvraag uit voor basis-
scholen: ontwerp een duurzame innovatieve stad! Afgelopen 
jaar bezochten maar liefst 1.300 leerlingen uit groep 8 de vm-
bo-school.  Tijdens dit bezoek maakten zij kennis met het pro-
ject duurzaamheid op Prinsentuin van Cooth. Op de prijsvraag 
kwamen twintig maquettes binnen! De leerlingen van groep 8 
van De Burgst gaan in maart hun cheque verzilveren.
Voor meer informatie: Bas Postma, 06 - 23 33 14 56.

Met vriendelijke groet, Jacqueline Buijsrogge. Stafmedewer-
ker Marketing & Communicatie. Vmbo-entiteit ROC West-Bra-
bant. Centraal Kantoor Breda, Frankenthalerstraat 13. Postbus 
6956, 4802 HZ  Breda  j.buijsrogge@rocwb.nl.

BIESBOSCH  STREEKFONDS HONOREERT 
EERSTE PROJECTEN

De eerste gelden die het Biesbosch Streekfonds ontvangen 
heeft via haar donateurs hebben een bestemming gevonden! Er 
is in eerste instantie gekozen voor projecten die de Biesbosch 
toegankelijk en aantrekkelijk houden voor recreatie, zodat we 
er met z’n allen van kunnen blijven genieten. De projecten bie-
den een duidelijke meerwaarde voor het gebied. 
Onderstaande projecten ontvangen nu een donatie:
De realisatie van vogelpanelen in de kijkhut  Tongplaat 
(€ 1.000,00); Informatiepanelen ten behoeve van het wandelnet-
werk (€ 7.500,00);  Vier banken en een picknicktafel op diverse 
plaatsen in het Nationaal Park (€ 5.000,00); Een bruggetje tus-
sen Deeneplaat en Hoge Hof (€ 10.000,00). 
Inmiddels zijn er ook aanvragen ingediend voor projecten ten 
gunste van de fauna in het gebied. Deze zullen in tweede in-
stantie beoordeeld worden. U kunt ook een aanvraag indienen! 
Alle gelden die het Biesbosch Streekfonds ontvangt via haar 
donateurs worden ingezet voor financiering van projecten van 
het Biesbosch Streeknetwerk, waar het Biesbosch Streekfonds 
onderdeel van is. Iedereen met een idee, een project of ander 
initiatief kan een aanvraag indienen voor financiële steun. Van-
zelfsprekend dient het project te passen binnen de doelstellin-
gen van het Biesbosch Streeknetwerk. Daartoe hanteert het 
Streekfonds een aanvraag- en beoordelingsprocedure. Kijk voor 
meer informatie op www.biesboschstreeknetwerk.nl.

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leuke Carnavalsfoto’s? Wij zijn er blij mee!!! Mail ze snel naar info@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: 18-02-2015/Grijs: 25-02-2015
                     Wagenberg          Groen: 20-02-2015/Grijs: 27-02-2015
Ophalen oud papier  14-03-2015
Ophalen plastic afval Terheijden: 04-03-2015     
     Wagenberg: 06-03-2015

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 18-02-15 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 18-02-15 (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 


