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KINDEROPTOCHT ERPELROOIERS 
Wagenberg, 02-03-2019

Wagens
1 De Erpelstampers - We kijke vuruit, zo ziet 
de Raad er in de toekomst uit 
Grote groep 
1 De Ceedeekes - We kijke vuruit  
2 CV De Matties - Wai kenne alleen nog 
achteroit kaiken!  
3 CV De Superheroes - We kijke vuruit mee oos tijdmachien, 
om de toekomst van ons erpelkus te kunnen zien
Kleine groep 
1 CV De Pieperkes - Wai blikke vuruit en vurspelle… 
2 CV De Bende van Ellende -  Vuruit kijkend naar talentu…. 
Volgend jaar weer K3 
3 CV De Eigenheimers - Wij hebben de toekomst 
4 CV De Ranjatappers - CV De Ranjatappers kekt 3 uurkes 
vuruit
Individueel  
1 Ons Meiske - Wij kijke (nie) vuruit, t’is alleen vur dun 
optocht

GROTE OPTOCHT ERPELROOIERS 
Wagenberg, 03-03-2019

Wagen 
1 CV De Koeckebackers - We kijke vuruit meej carnaval met 
koeckebackers op ut gemaskerd bal 
2 Wai lulle oos er wel uit - Wai blikken liever achteruit, alles 
hier knijpt er tussen uit 
3 Motters & Dotters - De tasjes zingen luid & kijke vruit, naar 
de trofee op teevee 
4 Onraad - Wij kijke vooruit 
Groep 
1 CV De Schuimbrouwers - Wai kijke vuruit mar dur de 
krappe huizenmarkt racen wai ut durp uit 
2 CV De Babbelaers - Wai kaike vuruit, hoe zien de Babbelaers 
der over 25 jaor uit? 
3 Meskus van de Leut - Dreig du onder oe zondus te bezwijke, 
wai hellepuh oe vuruit te kijke 
4 CV Ut volgende Rondje - We kijke vuruit en bouwen een 
feestje voor 1e plaats 
5 CV Vin ik leuk - Wai bouwe aon de toekomst 
6 Dar heddu ze wir - We kijke vuruit nar 55 jaor Erpel-
rooierslaand 
7 De Kliekskus - We kijke vuruit, meej Wagenberg als buit 

TERUGBLIK
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Individueel 
1 The United Potatoes of  Wagonmountain - Wij kijke vuruit, 
mar zien geen steek vur ogen 
2 Bets en Betsie - Wij oudjes 
3 De Frotterkes - Wai zen al vuruit 
4 Duo Onbekent  - We kijke vuruit. 
Wisselbeker  
CV De Schuimbrouwers - Wai kijke vuruit mar dur de krappe 
huizenmarkt racen wai ut durp uit 

EEN CARNAVAL OM IN  TE LIJSTE, 
EN GE MOT UT RUIM ZIEN! 
T.C.V. De Schraansers, carnaval 2019

Het was een weekend om in te lijste in Traaie. We hebben een 
fantastisch carnaval achter de rug! Te veel activiteiten om alle-
maal te benoemen, maar een korte terugblik met onze hoogte-
punten willen we toch zeker geven.
Vrijdagochtend startte al vroeg op de 3 basisscholen. Bij De 
Windhoek werd Prins Lars II hartelijk ontvangen, het stukmaken 
van de Pinata was nog een hele uitdaging! De Zonzeel liep een 
eigen optocht en de 3 Prinsen (Pierre, Lars en Bink) werden 
uitgedaagd met een bekerstapel-spel! En op De Zeggewijzer was 
het als vanouds polonaise en lekker hossen! Wat een feest! Een 
extra feest die ochtend omdat de gehele jeugdraad bij alle scho-
len aanwezig was! 
Van de jeugd snel door naar de ouderen in het verzorgingste-
huis waar ook menigeen een polonaise liep.
Vrijdagavond startte bijzonder met onze jubilarissen-borrel. Jur-
gen Ammerant, 11 jaar bij de Schraansers waarvan 9 jaar als 
voorzitter, werd door onze Prins in het zonnetje gezet. Diverse 
vrijwilligers en sponsors wisten de residentie te vinden voor 
de sponsor-borrel en er werd geproost op een mooi carna-
valsweekend wat niet kan bestaan zonder alle vrijwilligers en 
sponsors; waarvoor dank! 

De avond vervolgden we bij het Upwermconcert waarbij de 11 
kilometer polonaise al werd gehaald! Wat een feest is die eerste 
avond toch en deze editie extra bijzonder, 22 jaar alweer!
Zaterdagochtend mocht Prins Lars II het Snotpinnekusbal ope-

Foto: René Schotanus
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Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
076 - 593 1297 www.restaurantripasso.nl

Van dinsdag 12 t/m woensdag 27 maart is het weer Restaurantweek!
Geniet van een 3 gangen verrassingsmenu tegen een gereduceerd tarief. 

Reserveren kan online via www.restaurantripasso.nl, 
klik op de Restaurantweek banner en kom genieten!

3 gangen menu € 28,50
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nen en liepen hij en zijn jeugdraad ’s mid-
dags voorop in de kinderoptocht. De 
creaties en acts van de kinderen waren 
om in te lijsten! Op straat was het één 
groot feest! Alle deelnemers hebben het 
zeer goed gedaan; dat belooft wat voor 
de toekomstige optochten!

Rond 18.00 uur kwam burgemeester 
Gert de Kok naar de Antonius Abtkerk 
voor de sleuteloverdracht en de carna-
valsviering, die geheel in het teken stond 
van ons motto  ‘Ge ben om in te lijste’. 
Na het bezoeken van diverse kroegen 
brak de zondag aan, die geheel in het 
teken stond van de grote optocht. Zon 
en regen wisselden elkaar af, zo ook de 
diverse creaties, acts, wagens en deelne-
mers! Alle deelnemers van de optocht, 
en dat zijn er toch bijna 300, ontvingen 
van het publiek aan de kant diverse com-
plimenten en applaus. En terecht; een 
ieder had zich ingezet om er een mooie 
optocht van te maken! Aan de jury de 
schone taak dit alles te beoordelen.  Voor 
de prijsuitreiking werd een nietsvermoe-
dende Relinde Fijnaut uitgebreid in  het 
zonnetje gezet en ontving zij van Prins 
Pierre de onderscheiding voor ‘Bovenste 
Beste’. De Barkrukken werden daarnaast 
bedankt voor hun 43 keer mee doen 
met de Traaise optocht en ontvingen een 
speciale onderscheiding voor hun 44 jaar 
bestaan. 

Winnaars zijn er altijd in de optocht, be-
langrijker of lastiger is het voor de jury 
om te bepalen waarom een ander niet in 
de prijs zou moeten vallen.
CV Goedgemutst won in de categorie A. 
CV Nie Zo Nauw in categorie B en CV 
Plûchen Bèr in categorie C. De publieks-

prijzen gingen naar CV Goedgemutst, CV 
Uitgeteld en CV Knoop dû Hakkuh dur. 
De overall  winnaar werden de dames 
van CV Nie Zo Nauw. Zij gaan een biertje 
brouwen en op 11-11-2019 Prins Carna-
val onthullen! 
Slechts 1 keer in het carnavalsweekend 
verblijven De Schraansers een paar uur-
tjes buiten het Schraansersrijk, en dat 
is wanneer zij op maandagochtend een 
bezoek brengen aan de studio van Baro-
nie TV. Na terugkeer stonden er diverse 
kroegbezoeken op het programma. Prins 
Pierre, Prins Lars II en hun gevolgen slo-
ten aan bij verschillende activiteiten die 
werden georganiseerd. ’s Avonds bezoch-
ten Kiele Kiele en de Grote Raad onder 
andere het carnavalsfeest bij Sovak, waar 
we hartelijk werden ontvangen. 

En voordat je het dan weet, is het weer 
dinsdag. Deze dag startten we bij de Jum-
bo. Hier vond de prijsuitreiking van de 
kleurwedstrijd plaats. Bij de kleurwed-
strijd uit de Schraanserskrant had de jury, 
bestaande uit prins Lars II en Annemieke 
Bax die gelukkig geassisteerd werd door 
haar twee dochters, de moeilijke taak om 
zes prijswinnaars te bepalen. Julie Nuyens 
en Jurre Hak wonnen in de categorie 0 
tot 4 jaar.  Eefje en Riff Frijters wonnen 
in de categorie 5 t/m 7 jaar en Jurre Vo-
gelezang en Tess van Thoor wonnen de 
prijzen in de categorie 8 t/m 12 jaar.
Bij de 1 minuut gratis boodschappen wist 
Bram van CV De Uiltjes, geholpen door 
prins Lars, een volle kar met snoepgoed, 
chips en tijdschriften te shoppen. Roze 
tornado Lisette, die alle verkeersregels 
aan haar laars lapte, wist maar liefst 3 kar-
ren te vullen met heel veel artikelen zo-
dat na afloop van 1 minuut een behoorlijk 
groot record bedrag op de kassa stond. 
We kunnen wel stellen dat de Jumbo ac-
tie ook om in te lijste was! Omroep Bra-
bant deed verslag en Kiele Kiele zorgde 
voor de muzikale klanken. Het was nog 
lang onrustig! 
In de middag hadden we nog voldoende 
energie om mee te doen aan het kruiwa-
gen-ring steken. Ook de clown had nog 
veel energie om zo’n 100 kinderen een 
hele leuke middag te bezorgen. 

En dan wordt het al snel donker, wat 
maar één ding betekent: De lampionnen-
optocht en popverbranding. In een lange 
kleurrijke stoet volgden we de diverse 
kapellen naar het dorpsplein waar boer 
Klaos al angstvallig stond te wachten, want 
ook hij wist, dit is het eind van carnaval 
en dat betekent maar 1 ding; de fik erin. 
Na een paar mooie woorden van Prins 
Lars II nam ook Prins Pierre II nog even 
het woord. Hij dankte de Schraansers en 
de vele vrijwilligers voor hun inzet om er 
een gekleurd carnaval van te maken. Ook 
maakte hij het motto van 2019 bekend; 
dit is ‘Ge mot ut ruim zien’. En na de 
belofte dat Prins Pierre ook volgend jaar 
carnaval gaat vieren, in welke hoedanig-
heid dan ook, was het dan toch echt zo 
ver,  boer Klaos werd verbrand en carna-
val liep op een eind.

Na de popverbranding volgde nog een 
mooi en emotioneel moment met de 
jeugdraad, de deformatie. Dat is een mooi 
woord voor het afnemen van de steken 
en afscheid nemen van elkaar! Er werd 
gelukkig door de tranen heen nog veel 
gelachen zodat we toch een feestje kon-
den vieren! 
Om elf over elf was het ook voor de 
grote raad tijd om afscheid te nemen. In 
onze residentie en muzikaal ondersteund 
door onze hofkapel Kiele Kiele werden 
de steken van de raad door Prins Pierre 
afgenomen en volgde een zeer gemeend 
applaus voor alle Schraansers, inclusief 
Co de  Veldwachter! 
Ook de steek van Prins Pierre moest 
er aan geloven en werd na vele lovende 
woorden van voorzitter Jurgen afgeno-
men. Ook hier een groot applaus, vele 
duimen omhoog en met een definitief 
laatste volkslied nam TCV De Schraan-

Foto: Marjo Diepstraten

Foto: Gerard van Vugt

Foto: Frans Snoeren

Foto: Gerard van Vugt

Foto: Adriënne Roovers
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sers afscheid van carnaval 2019.
Maar net als je denkt dat het dan écht voorbij is, gebeurt er 
toch nog wat moois! Het V-Team wist bij Baronie TV de 2e plek 
te behalen met hun lied over Rosé Bier; een grootst onthaal 
ontvingen zij bij terugkeer uit Breda. Gelukkig werd er daarna 
nog flink gefeest! 
Iedereen die zich, op wat voor manier dan ook, heeft ingezet 
voor het Traaise carnaval, oprecht dank daarvoor! Wij van TCV 
De Schraansers willen dat iedereen een geweldige carnaval be-
leeft en staan open voor ideeën van alle carnavalsvierders. We 
gaan evalueren op vrijdag 29 maart! We hopen daar veel car-
navalsvierders te ontvangen om onder het genot van een drank-
je en een terugblik op carnaval, vooruit te kijken naar carnaval 
2020!  Tips, ideeën, óf een compliment kun je altijd kwijt op 
info@schraansers.nl  

COURNAVAL  WAS WEER GEWELDIG

Om half 7 ‘s avonds stonden 
de jongste Traaise carnavals-
vierders al ongeduldig voor 
de deur van de Cour, om toch 
zeker een plaats te hebben. 
Nieuwsgierig naar de nieuwe 
dj’s die het overnamen van Rob Dudok, toch niet een van de 
minste en zeer geliefd bij het Traaise sprot. Gespannen gezich-
ten en vol afwachting van degene die eindelijk de deuren van 
deze carnavalstempel zou openen. Eindelijk, na de opmerking 
van Carla: “Laat ze maar gauw binnen, het is veel te koud”, was 
het zover. Nog even in de rij, ware het een popconcert van een 
wereldberoemde boyband en het feest kon beginnen. De dj’s 

wisten van wanten en kregen de vloer al snel vol met dansen-
de kids. De snoepkraam maakte overuren en terwijl de meisjes 
dansten op de bekende liedjes van Davina Michelle (Het duurt 
te lang) of van mooie Maan (Hij is van mij) rennen de jongens 
achter elkaar aan totdat hun hoofd roder kleurde dan de zuur-
ballen uit de snoeptent. Het is voor mij het mooiste op die avon-

Foto: Omroep Drimmelen
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den om mijn Carla te zien genieten van de 
kinderen. Hoe zij troost biedt aan geval-
len mannekes die daarna weer even hard 
door de Cour knallen of er niets gebeurd 
is.  Tegen de meiskes ging het steeds van 
“Wat zie jij er leuk uit zeg”, troost voor 
de allerkleinsten die in het begin moeten 
wennen, EHBO voor de blauwe plek-
ken, vaak beter gemaakt met een koekje. 
Kortom, het was genieten voor Carla en 
voor de kinderen. Het was ook het druk-
ste carnaval van de laatste 10 jaar. Meer 
dan 220 kinderen per avond was het re-
sultaat. Voor mij zijn er al veel geweldige 
evenementen in de Cour geweest maar 
dit feest was het mooist, merkte Carla 
op net voor ze voldaan in slaap viel, lang 
nadat de kids ook droomden van dit fijne 
carnavalsweekend. 
Tot slot wil ik alle vrijwilligers bedanken, 
zonder hen is een evenement als dit niet 
mogelijk. De dj’s waren super,  bedankt,  
en wat ons betreft tot volgend jaar. 
Mocht u ook nieuwsgierig zijn naar het 
broertje van de Cour, kijk dan op www.
cultureelcentrum-zidewinde.nl 
Groetjes Rini en Carla

RONDOM DE  TOREN IS OP 
ZOEK NAAR....   

- een assistent voor de acquisitie,
- een voorzitter, 
- redactieleden.
Voor meer informatie kun je mailen naar 
secretaris@rondomdetoren.nl

WORD JIJ  VRIJWILLIGER?

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem con-
tact op met het VIP (Vrijwilligers Infor-
matiePunt), telefoon 0162 451894, email 
vip@swodrimmelen.nl. We denken graag 
met je mee en helpen je verder.
Zit er niets voor je tussen, neem ook dan 
gerust even contact op en we denken 
met je mee naar een activiteit die aansluit 
bij wat je leuk vindt om te doen.
We zijn op zoek naar:
Fiets- of wandelbegeleider
Ben je graag buiten aan het wandelen of 
fietsen? Ook bewoners van SOVAK gaan 
graag naar buiten, maar kunnen dit niet 
alleen. Je kunt hen heel blij maken door 

samen een wandeling te maken of een 
rondje te fietsen, zeker nu de lente er aan 
komt.   
Activiteiten met jeugdgroep
Echt iets voor mensen die sportief of 
creatief zijn en hierin graag iets willen 
betekenen. De bewoners op de jongeren-
groep van SOVAK willen heel graag actief 
zijn met sporten of met creatieve activi-
teiten.  Wil je hen daarbij helpen?
Chauffeur Automaatje
Vind je het fijn om auto te rijden en wil je 
graag iets betekenen voor een ander? Als 
chauffeur van Automaatje rijd je op vrij-
willige basis tegen onkostenvergoeding 
mensen die niet meer zo mobiel zijn. Zo 
kunnen ze toch naar uitjes, activiteiten, 
huisarts, hun (klein)kinderen. De ritten 
zijn meestal in Drimmelen zelf of in de 
omgeving.
Webmaster VAD
En ben je goed in webbeheer en alles wat 
daarbij hoort (Wordpress, photoshop, 
verzenden nieuwsbrieven)? Als webmas-
ter ben je o.a. verantwoordelijk voor 
mailings, programma-overzicht, de con-
tent van de website, nieuwsbrieven. Hier-
door werk je er als communicatiespil aan 
mee om alle vrijwilligers uit Drimmelen 
kosteloos goede cursussen aan te kunnen 
bieden.

COLLECTEWEEK 
REUMANEDERLAND  VAN 
START
In de week van 18 tot en met 23 
maart is de jaarlijkse collecteweek van 
ReumaNederland, voorheen het Reuma-
fonds. Ook dit jaar zetten tienduizenden 
vrijwilligers zich met hart en ziel in om 
door heel Nederland geld op te halen 
voor onderzoek naar reuma. Kunnen we 
ook op uw steun rekenen? Alle kleine 
beetjes helpen om samen een groot be-
drag op te halen tijdens deze collecte-
week! Of u nu zelf langs de deuren gaat 
of aan de deur geeft.

OPROEPEN

ERPELROOIERS OPGELET!

Judith Bouma en Merijn Litjens hebben 
hun carnavalsfoto’s gebundeld in onder-

staande albums. Gauw kijken!!

Kinderoptocht deel 1:
https://myalbum.com/
album/9N3Ntg4sRTRb

Kinderoptocht deel 2:
https://myalbum.com/album/

n6aSugMVZaUI
Grote optocht deel 1:

https://myalbum.com/album/
hX0Zymz6zFS9

Grote optocht deel 2:
https://myalbum.com/album/

HnqcoSQ3Oz0e
Opbouw wagen Koeckebackers:

https://myalbum.com/album/
yxhj8HxxSfhn
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Tikkie aan de deur
Nieuw dit jaar is dat alle collectanten een QR-code op hun le-
gitimatiebewijs hebben staan. Door deze code te scannen kan 
eenvoudig via een Tikkie een donatie worden gedaan voor de 
collecte. Ook worden er weer 500 pinbussen ingezet, met een 
pinautomaat geïntegreerd 
in de bus. Geven aan de 
collectant wordt zo steeds 
gemakkelijker. 
Geld voor reumaonderzoek hard nodig
Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben reuma, waar-
bij artrose het meest voorkomt. Daarmee is reuma helaas de 
meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Reuma 
beperkt je:  thuis, op school, op het werk.  Door ernstige pijn en 
vermoeidheid, beschadigde spieren en kapotte gewrichten die 
moeilijk bewegen. 
Met de opbrengst van de collecte helpt u mee aan het doel 
dat ReumaNederland nastreeft: een betere kwaliteit van leven 
voor mensen met reuma.  Er is nog steeds wetenschappelijk 
onderzoek nodig om dit doel te bereiken. Naast het financieren 
van wetenschappelijk onderzoek geeft ReumaNederland ook 
voorlichting en komen ze op voor de belangen van mensen met 
reuma in de politiek en zorg.
Ook collecteren?
Wilt u helpen collecteren? Bel dan voor meer informatie met 
ReumaNederland in Amsterdam op 020-5896471. U kunt ook 
een mail sturen aan vrijwilligers@reumanederland.nl 

BINGO  VISCLUB S.I.O.G.

Vrijdag 15 maart a.s. organiseert 
de Wagenbergse visclub S.I.O.G. haar 
eerste grote bingoavond in 2019. 
Deze bingoavond vindt plaats in ca-
fé-restaurant De Ruif in de Brouwe-
rijstraat 57 te Wagenberg. De aanvang is 20.00 uur. De zaal is 
open vanaf 18.30 uur.  Er worden weer 10 ronden bingo ge-
speeld. Op het programma staan 2 ronden met veel koffie en 
thee, koekje erbij en een fles overheerlijke likeur.  Verder 2 ron-
den met vleesschotels samengesteld door Slagerij Roy en Jos 
Havermans. Natuurlijk ontbreken ook de 5 ronden met heel 
veel levensmiddelen niet. De wasmanden zullen weer overvol 
zijn.  Als klap op de vuurpijl is er de hoofdprijs van € 150,-.  De 
prijs voor een boekje van 10 ronden bedraagt nog altijd slechts 
€ 9,- en voor een dubbel boekje betaalt u ook nog steeds slechts 
€ 15,-. Mensen die in groepsverband de bingo willen bezoeken 
en graag bij elkaar aan dezelfde tafel willen plaats nemen, raden 
wij aan tijdig aanwezig te zijn. Plaats reserveren is niet mogelijk 
en er zijn ruim voldoende zitplaatsen beschikbaar. Nog nooit 
een bingoavond van S.IOG. bezocht?  De bingo van de Wagen-
bergse visclub is een echte aanrader, altijd spannend en heel 
gezellig. U bent van harte welkom.  Tot ziens op 15 maart a.s.

WE ONTMOETEN JE GRAAG!

SOVAK, een instelling voor mensen met een verstandelijke be-
perking, doet dit jaar weer mee met de Open Week van Zorg en 
Welzijn. We organiseren een gezellige 
open dag waarop iedereen welkom is.  
We ontmoeten je graag op zaterdag 
16 maart tussen 11.00 en 14.00 uur! 
De open dag staat in het teken van onze 

UITGAAN
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nieuwbouw- en renovatieplannen.  De 
komende jaren gaan we diverse wonin-
gen verbouwen en verbeteren. Er komen 
ook nieuwe woningen bij. Nieuwsgierig? 
Tijdens de open dag kun je onze plannen 
bekijken. De open dag is in Activiteiten-
centrum Gruijtplein, Koningsveld 1 te 
Terheijden. Vanuit daar worden er rond-
leidingen gegeven door onze vernieuwde 
locatie Ganzenpad 4 in Terheijden. Ook 
onze gloednieuwe locatie in Breda, Ha-
vermansstraat 4, stelt haar deuren open 
voor publiek!
Voor ieder wat wils
Ben je op zoek naar een leuke baan of wil 
je meer weten over (leren en) werken in 
de gehandicaptenzorg? Of ben je nieuws-
gierig naar wat SOVAK te bieden heeft? 
Ook dan ben je van harte welkom. Je kunt 
al je vragen stellen aan onze aanwezige 
medewerkers. En voor iedereen die op 
zoek is naar gezelligheid: er is muziek en 
natuurlijk een hapje en drankje. 
Praktische informatie 
De open dag vindt plaats op zaterdag 16 
maart tussen 11.00 en 14.00 uur. 
- Koningsveld 1 in Terheijden  
- Havermansstraat 4 in Breda  
Meer informatie staat op www.sovak.nl/
opendag.  Aanmelden is niet nodig.

KEN JE MIJ?  WIE KEN JE 
DAN? KOM DAT  TE WETEN 
IN HET  WITTE KERKJE

Koorbizniz is beleving
Koorbizniz uit Haarlem, o.l.v. Carole ‘Ca-
teau’ Kroese, zal zich tijdens het laatste 
theeconcert van dit seizoen laten ‘ken-
nen’ als een bijzondere zanggroep: een 
groep die met intensiteit, muzikaal ver-
mogen en passie musiceert. 
Deze kwaliteiten koppelen de zangers aan 
iets rebels, iets luchtigs, iets toegankelijks.
Ook deze keer zal weer duidelijk wor-
den dat muziek de snelste weg naar het 
hart is. Op hun website staat geschreven: 
“Koorbizniz is geen koor, zelfs geen  Vocal 
group, maar Koorbizniz is: beleving.”
Programma  ‘En door …..!’
Naast het prachtige lied van Trijntje Oos-
terhuis zal er nog meer moois voorbijko-
men: Straight to my heart (Sting), Human 
(Rag’nBone Man), Als de liefde niet be-
stond (Toon Hermans), Love is Christmas 
(Sara Bareilles), Laat me (Gerard Alder-

liefste, Ramses Shaffy en Liesbeth List), en 
meer. 
Websites
Informatie over de musici en het volledi-
ge programma is op onze eigen websites 
te vinden: https://theeconcerten.word-
press.com/concerten-2018-2019/ en op 
Facebook pagina www.facebook.com/
TheeconcertenTerheijden Meer informa-
tie over de zangers en hun dirigente staat 
ook op de website van Koorbizniz: www.
koorbizniz.nl 
Reserveren
Reserveren is niet verplicht, maar dit 
concert wil je zeker niet missen en druk 
wordt het! Een week geleden waren er al 
60 plaatsen bezet, dus reserveer snel om 
ook zeker te zijn van een plaats.
Waar? Wanneer? Reserveer!
Datum: zondag 17 maart 2019. Aan-
vangstijd: 15.30 uur. Locatie:  Witte Kerkje, 
Hoofdstraat 1, Terheijden. Entree: slechts 
€ 6,50/ t/m 18 jaar gratis toegang. Gratis 
thee in de pauze! Extra bijdrage? Graag!
Inlichtingen en plaatsen reserveren: email: 
theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl
Telefoon: 076  5931177 (Agaath), 076 
5934434 (Babs). Website: https://theecon-
certen.wordpress.com/contact/ 

PUUR  WIT PRESENTEERT: 
JACK HUSTINX / ROEL 
SPANJERS / ROELOF KLIJN
(“Een Americana – club avond om 
niet te vergeten”)

Drie Americana coryfeeën slaan hun mu-
zikale handen ineen op DINSDAG 26 
maart 2019 in het Witte Kerkje in Ter-
heijden. Zanger-gitarist Jack Hustinx, zan-
ger-pianist Roel Spanjers en bassist Roe-
lof Klijn kennen elkaar al jaren en hebben 
in diverse samenstellingen al vaak met 
elkaar het podium gedeeld.  Daarnaast 
delen ze een passie voor Americana, de 
combinatie van muzieksoorten die allen 
hun oorsprong hebben in de roots-mu-
ziek van Amerika. Dat wordt een mooie 
mix van southern soul, country, gospel, 
texmex en een vleugje New Orleans. 
Eigen werk en verrassende covers zullen 
worden afgewisseld met anekdotes en 
persoonlijke verhalen, want met zijn 
drieën hebben deze heren een muzikale 
bagage waar je u tegen zegt.  Tot op heden 
waren ze in deze setting alleen te horen 
in De Rozenknop in Eindhoven, maar 
gelukkig heb ik ze weten over te halen 
om ook eens een avond te komen spelen 
in het  Witte Kerkje in Terheijden.

Jack Hustinx kennen we natuurlijk als 
een van de frontmannen van de Shiner 
Twins, meer dan een decennium lang een 
van de meest geroemde Americana bands 
van het land. Daarnaast brengt Jack veel 
tijd door in Austin, Texas waar hij regel-
matig speelt (en schrijft) met o.a. Malford 
Milligan, de fantastische soulzanger die 
onlangs een fantastische cd uitbracht. 
Toetsenist en accordeonist Roel Span-
jers is voorman van Sunset Travelers en 
veelgevraagd sessiemuzikant voor arties-
ten als JW Roy, Normaal, Freek de Jon-
ge en Jack Poels, maar speelde ook met 
Amerikaanse blues- en soulmuzikanten. 
Om de muzikale cirkel rond te maken 
speelt ook bassist Roelof Klijn mee tij-
dens deze club-avonden. Klijn was sinds 
2011 bassist van de Shiner Twins, en speelt 
in diverse blues- en roots bands met wie 
hij regelmatig door Nederland en Euro-
pa tourt. Met z’n drieën touren ze mo-
menteel rond samen met Malford Milligan 
door Nederland ter gelegenheid van de 
zeer succesvolle cd ‘Life Will Humble You’ 
van Malford Milligan & the Southern Aces.

 
 
  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Programma: ‘En door ……… !’ 
Muziek die jou persoonlijk raakt. 

Tijdens het concert voel je: Dit is ‘Straight to my heart’. 
Andere prachtige songs als: ‘Ken je mij’, ‘We're still’ en ‘I won’t give up’ 

Veel eigen arrangementen, gezongen met passie, intensiteit en grote muzikaliteit.  
 

 
 

Adres: Hoofdstraat 1, 4844 CA Terheijden 
Entree: € 6,50 / t/m 18 jaar gratis toegang 

Reserveringen: 076-5931177 / 076-5934434 // 
theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl 

Website: https://theeconcerten.wordpress.com 

Koorbizniz  

Dirigente: Carole Kroese 

17 maart 2019 – 15.30 uur 
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Kaartverkoop
Kaarten voor dit optreden zijn verkrijgbaar bij Tinckerbell, 
Hoofdstraat 72 in Terheijden en Roots Mail Music, Van Goor-
straat 4 in Breda. Het is ook mogelijk om kaartjes te reserveren 
via het emailadres puurwit@gmail.com. Geef de naam van de 
artiest aan en het aantal kaarten.  Vervolgens ontvang je een 
bevestigingsmail en liggen de kaartjes klaar bij de ingang van 
het Witte Kerkje voorafgaand aan het concert. De deuren gaan 
open om 20.00 uur en het concert begint om 20.30 uur.
Meer informatie? Kijk op www.puurwitconcerten.nl en www.
facebook.com/puurwit

KICK OFF “JAAR VAN DE BOUW”
Traais Energie Collectief nodigt  Terheijdenaren uit 

Het Traais Energie 
Collectief gaat dit 
jaar al echt bouwen 
en daar zijn we trots 
op. In april gaat de 
schop in de grond 
voor het warmtenet 
in het centrum. Als 
alles meezit, zien we 
later dit jaar de graaf-
machines verschijnen 
op de locaties van onze windmolen en ons zonnepark.  Alle re-
den voor een feestje dus. Op vrijdag 29 maart vieren we in 
Zaal De Abt (Antonius Abtkerk) de Kick Off van het ‘Jaar van de 
bouw’. Je bent van harte uitgenodigd. Mis vooral om 20.00 uur 
het spectaculaire schouwspel in de Markstraat niet, want zo zag 
je Terheijden nog nooit!
Programma
20.00 uur:  Spectaculaire opening in de Markstraat
Doorlopend van 20.10 - 22.30 uur
Na de opening ben je van harte welkom in zaal De Abt. Hier 
presenteren we de verschillende projecten van het Traais Ener-
gie Collectief. Je hoort wat er in 2019 verandert in Terheijden. 
Welke kansen biedt dit voor jou? Deze avond praten we je he-
lemaal bij. Ook kun je zelf met onze wind-,  zon- en warmtepro-
jecten aan de slag, beleven en ervaren.
Zonnepark de Bergen, the game
Bouw je eigen unieke zonnepark aan de Bergen in Terheijden. 
Hoe ziet jouw ideale zonnepark er uit? 
Traaise energie-experience
Stap in de viewbox en maak een tijdreis naar 2025. Ervaar hoe 
mooi een duurzaam dorp kan zijn. Met Terheijdenaren in de 
hoofdrol.
VR-beleving
Voor mensen met lef! Beklim windmolen de Noord en bekijk 
Terheijden vanaf een hoogte van 140 meter.
Traaise energietafel
Bouw je eigen energielandschap met de energietafel van het 
Traais Energie Collectief.
Ontdek hoe je warmte uit de grond haalt
Met onze warmtebox zie je hoe we straks warmte uit de grond 
halen en met het Traais warmtenet huizen in Terheijden verwar-
men.
Hoe werkt het Traais warmtenet?
Een verhelderende animatie.  
Onder het genot van een hapje,
drankje en live muziek kun je terecht 
voor vragen, bijpraten en gewoon 
genieten! We schenken deze avond 
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het enige echte TEC biertje, Flower Po-
wer TraaIPA. 
Ben je er bij?  Toegang is gratis! Aanmel-
den is fijn, niet verplicht. Ga naar onze 
website traaisenergiecollectief.nl en klik 
op agenda.
 
DE  TAFELGENOOT BIJ 
ONS  THUIS
 

30 maart is 
De Tafelge-
noot bij Ons 
Thuis in Ter-
heijden. Bij 
binnenkomst 
krijgt ieder-
een een wel-
komstdrankje 
in het gezel-

lige bierlokaal.  Voor het hoofdgerecht 
kunt u kiezen tussen vlees of vis (bij het 
aanmelden s.v.p. vermelden). Het nage-
recht is nog een verrassing.
Kosten van het hoofd-, nagerecht en 
welkomstdrankje zijn € 19,50. Iedereen 
krijgt een briefje waar de drankjes opge-
schreven worden en aan het einde van de 
avond kan alles afgerekend worden. 
Pinnen is mogelijk.
Tijdschema: 18.00-18.30 uur inloop, 
18.30 uur aan tafel. Adres: Ons Thuis, 
Bredaseweg 20,  4844 CL  Terheijden. 
Aanmelden tot 27 maart: detafelgenoot
@gmail.com Maximaal aantal personen:  
50.  Speciale dieetwensen vooraf mel-
den bij Ons Thuis:  info@cafeonsthuis.nl
Wat is De Tafelgenoot? 
Onder het genot van een hapje en een 
drankje gezellig samenzijn met andere 
alleenstaanden van alle leeftijden bij ver-
schillende restaurants in de gemeente 
Drimmelen.
Wat kan je deze avond gebeuren?
* Die ene buurvrouw net iets beter leren 
kennen, misschien is het leuk om samen 
eens te gaan wandelen of fietsen.
* Er achter komen dat die meneer twee 

straten verderop ook 
van kaarten houdt en 
je net een vierde man 
tekort komt om een 
potje te rikken.
* Een winkelmaatje 
tegenkomen wat het 
shoppen veel leuker maakt.
* Een goed gesprek hebben met een an-
der bijzonder mens, altijd fijn!

SHOW SISTERS EINDELIJK 
IN  TERHEIJDEN  TE 
BEWONDEREN

De Show Sisters, met daarbij twee  Traai-
se zangeressen, treden veel op in 
binnen- en buitenland. Daarover 
heeft u in dit blad al eerder kun-
nen lezen. Nu is het dan eindelijk 
zo ver dat ze ook in Terheijden 
te bewonderen zijn. Op 30 maart 
treden zij op in de dinnershow 
Spring Fever bij café Ons Thuis.
Deze show belooft een heerlijk 
avondje te worden. U wordt ge-
trakteerd op een 3 gangendiner 
met een spectaculaire muziek-
show. Tussen de gangen door 
treden de Show Sisters op. Dus 
wees gerust; als u zit te eten, houden zij 
hun mond.
De Show Sisters zijn 3 zangeressen die 
niet alleen in de grote theaters optreden 
maar ook dinnershows verzorgen in Ne-
derland en in het buitenland. Zij treden 
meestal op samen met Kitty, Paul en Gijs. 
Deze vrienden maken hun shows nog 
afwisselender en verrassender. De Show 
Sisters hebben zowel als groep als indivi-
dueel een heel breed repertoire met een 
scala aan muziekstijlen. Kitty, Paul en Gijs 
maken dit repertoire nog rijker. Kitty zal 
binnenkort trouwens ook een “echte” 
Show Sister worden, waardoor de groep 
uit 4 zangeressen zal bestaan. 
Het is een showgroep die spectaculaire 

optredens verzorgt. Hun repertoire dekt 
vele stijlen: van jazz, via soul en R&B tot 
pop en rock. Aankleding van de zangeres-
sen en, soms wat stoute, interactie met 
het publiek zijn belangrijke kenmerken 
van deze groep. Voor ieder optreden heb-
ben zij een specifieke outfit. Vaak moeten 
zij zich op één avond wel 7 maal verkle-
den. Hun kostuums zijn in ieder geval gla-
mourous met veel glitter, veren en lamp-
jes.
Als de zaal opengaat wordt u ontvangen 
door de artiesten die in vol ornaat ge-
kleed zijn (meestal is dit een druk foto-
moment). Dan starten zij met een korte 
show set voor de eerste gang van het 
diner, gevolgd door afwisselende sets tus-

sen iedere gang van het diner. 
Het echte toetje volgt na het laatste ge-
recht want dan zetten zij de hele zaal nog 
eens op stelten waarbij de gasten actief 
bij de show betrokken worden. U zult 
niet aan de lentekriebels ontkomen. De 
Sisters hebben namelijk een uitdagende 
aanpak om iedereen mee te laten doen. 
En de twee zangers zullen de dames in 
het publiek van hun stoel krijgen. 
Mis deze kans dus niet. Zaterdagavond 
30 maart: Dinnershow Spring Fever 
bij café Ons Thuis. Aanvang 19.00 uur; 
zaal open om 18.30 uur. Kaarten zijn te-
lefonisch en per mail verkrijgbaar bij Ons 
Thuis. Het aantal plaatsen is beperkt. Dus 
wees er snel bij.
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WAGENBERG MAAKT MUZIEK

Harmonie OVU organiseert op 
zaterdag 6 april een open 
muziekavond voor iedereen in  
Wagenberg die muziek speelt. 
Er zal een jury aanwezig zijn die je op je muzikale vaardigheden 
zal beoordelen. Ben niet bang, het zal geen streng juryrapport 
zijn.
Naast dat u zelf op het podium mag staan, zullen ook Harmonie 
OVU,  JOW! en het opstaporkest de muzikale vaardigheden la-
ten horen. We gaan dan al richting het voorjaar dus het the-
ma zal vrolijke muziek zijn, om al in de voorjaarsstemming te 
komen. Na de muzikale avond zal Bas ook nog zorgen voor de 
nodige drankjes. 

Wilt u nu zelf ook meedoen aan de muziekavond? Dat kan! Geef 
u dan nu op via ovu@gmail.com
Geef hierbij aan met hoeveel personen u wilt optreden en wat u 
wilt doen.  Wij hebben er al zin in! Hopelijk u ook!
Wanneer: Zaterdag 6 april vanaf 19.00 
uur. Voor wie: Iedereen die muziek 
maakt of graag naar muziek luistert.
Waar:  café Bij Bas, Dorpsstraat 26,  
Wagenberg.
 
TERHEIJDENSE  OLDTIMERDAG 2019
 

Vorig jaar was er geen oldtimereve-
nement, maar dit jaar zijn we weer 
helemaal terug van weggeweest, 
namelijk op zondag 14 april.  We 
gaan “back to basic”, terug naar een 
eendaagse happening.
Er zijn weer allerlei oude voertuigen te bewonderen en ook 
deze keer ontbreken de extra activiteiten niet.  Voor de interne 
mens wordt met een hapje en drankje gezorgd, zoals jullie van 
ons gewend zijn.
Het belooft een hele leuke dag te worden waarbij we ook van 
alles voor de kleintjes geregeld hebben, zoals een draaimolen, 
springkussen, schminken en zandbak.

De locatie is niet 
veranderd: namelijk 
de Munnikenhof 3 
in Terheijden. De 
tijd is van 10.00 tot 
18.00 uur.
Dus…... kom langs 
op 14 april; er is 
voor elk wat wils; 
de toegang en het 
parkeren zijn gratis.
Tot dan!!
       

Visker Keukens
Bredaseweg 53
4844 CK Terheijden
076 593 49 49
info@viskerkeukens.nl
www.viskerkeukens.nl

vorm, visie…  
Visker keukens
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OUD MAART NIEUWS (1)
Kabeltelevisie 45 jaar
Tegenwoordig zijn kabel-tv en internet hele gewone dingen, 
maar die zijn niet zomaar tot stand gekomen. Geleidelijk is er 
het een en ander van gekomen.  Televisiekijken in Nederland be-
gon in 1951 en toen verschenen er van lieverlee grote antennes 
op de daken. De eerste tv in onze straat stond in het café van 
De Ridder, schuin tegenover ons huis in de Withuisstraat. Daar 
gingen wij met andere kinderen op zaterdagmiddag  “televisiekij-
ken”. En kregen van ons moeder 10 cent mee om daar een rolle-

tje snoep te kopen. 
Aan de tv-anten-
nes, boven op de 
huizen, kon men 
zien wie ook een 
televisie had. Zo 
groeide het aantal 
zienderogen, tot 
een tv-antenne 
op elk huis de ge-
woonste zaak van 

de wereld was. Daarin is in 1974 verandering gekomen. 
In Terheijden was door de Stichting Centraal Antenne Inrichting 
(CAI) een ondergronds kabelnetwerk aangelegd.  Voor de ont-
vangst werd in maart 1974 een grote 
antennemast in de Zegge geplaatst.  Van 
de woningen die werden aangesloten 
verdwenen de tv-antennes van het dak. 
In Wagenberg werd de CAI actief in 
de Gomarusstraat en omgeving. Deze 
lokale netwerken werden verder uitge-
breid over de dorpskernen. 
Volgens de Gemeentegids van 1985 had 
het zenderpakket toen 10 tv-zenders 
en 15 radiozenders. Had je storing, dan 
kon je naar het gemeentehuis bellen 
en dan kwam een van de 7 vrijwilligers 
naar je toe. In 1995 is de exploitatie 
overgedragen aan kabelexploitant N.V. 
Casema.
De 9e Terheijdense brug
Op 1 maart 2002 werd begonnen met de bouw van een ge-
heel nieuwe brug over het Markkanaal in de weg tussen Ter-
heijden en Breda. De bestaande brug, die dateerde van 1957, 
was door het toenemende verkeer te smal geworden. Naast 
de bestaande brug, die vernieuwd werd, kwam een nieuwe brug 
met een busbaan en een dubbel fietspad. 
Het was een ingewikkeld en omvangrijk karwei om de nieuwe 
brug in gedeeltes op te bouwen en het verkeer doorgang te 
blijven geven. Na een jaar lag de nieuwe brug er.

EN  TOEN GEBEURDE....

vervolg op pagina 16
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Vervolgens kwam in maart 
2003, als een bouwpakket, een 
dubbele schuine boog in on-
derdelen aan en werd in het 
Markkanaal op een ponton in 
elkaar gezet om vervolgens te 
worden geplaatst op het nieu-
we fietspad. De vernieuwde 
brug was gereed in mei 2003. 
Dit was niet de tweede of de derde brug hier, maar de 9e brug. 
We zetten ze nog eens op een rij:
1. 1915 draaibrug tot 1937
2. 1937 vaste boogbrug tot 1940 (begin van de oorlog)
3. 1940 noodbrug op enkele lage scheepjes (zie Vlasselt-boekje  
   146) 
4. 1941 vaste boogbrug tot 1944 (einde van de oorlog) 
5. 1944 Bailey pontonbrug gevolgd door een tijdelijke dam van  
    zand tot 1945 
6, 1945 ophaalbrug uit de Bergen tot 1957
7. 1953 tijdelijke ijzeren brug tot 1954 
8. 1957 vaste boogbrug tot 2003 
9. 2003 brede brug met busbaan
Met dank aan Karel Hack voor zijn uitgebreide overzicht uit 
2005.
Johan van der Made

STA EENS OP UIT DE LUIE STOELEN
Kom gezellig bij ons boulen

Jeu de Boules vereniging Boulevaart houdt 
op zondag 7 april weer een toernooi 
waaraan alle inwoners van de gemeen-
te Drimmelen mee kunnen doen. Jeu de 
Boules speel je niet alleen maar SAMEN. 
Daarom is de volgende naam voor deze 
activiteit gekozen: ‘samen boulen is samen sociaal actief 
bezig zijn’. 
Het toernooi zal plaatsvinden op ons terrein aan de Ruiters-
vaartseweg 1B in Terheijden, waar we 17 banen ter beschikking 
hebben. De wedstrijden beginnen om 10.30 uur en zullen rond 
de klok van 17.00 uur weer afgelopen zijn.  Meedoen is altijd 
mogelijk, ook al heb je geen ervaring met het spelletje. Op ver-
zoek word je namelijk ingedeeld bij een lid van onze vereniging 
die je gedurende de dag uitleg zal geven over alles wat bij het jeu 
de boulen komt kijken.  Wil je samen met een ander (je zoon, 
dochter, vader, moeder, opa, oma, vriend of vriendin) meespelen 
dan kan dat natuurlijk ook. Mocht het zo zijn dat je geen echte 
jeu de boules ballen hebt, dan is dat ook geen probleem. Wij 
hebben er voldoende liggen. 

SPORT
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Omdat we graag willen weten op hoeveel deelnemers we kun-
nen rekenen is inschrijving vooraf nodig. Dat kan tot uiterlijk 
1 april. Dan weten we ook gelijk hoeveel broodjes we moeten 
kopen. Iedere deelnemer kan die dag namelijk rekenen op een 
gratis kopje koffie, een broodje en een drankje. Deelname is 
gratis!!
Inschrijven kan via e-mailadres wedstrijdleider@boulevaart.nl. 
Wil je eerst wat meer weten over deze dag, neem dan contact 
op met Ad Musters via telefoonnummer 06-29051067.
Hopelijk kunnen we weer rekenen op net zo veel deelnemers 
als vorig jaar.  Toen waren alle 17 banen bezet en was het een 
heel gezellige dag.

SCHEPENHOF GYM 
POWERED BY FUSE SPORT 
Werken aan je gezondheid en conditie

FUSE sport en fysiopraktijk Schepenhof slaan de 
handen ineen en zijn samen Schepenhof GYM 
gestart.  Een gym waar je op een laagdrempeli-
ge manier in kunt stappen en kunt werken aan 
je fitheid, houding en eventuele klachten kunt 
bespreken. 

Persoonlijke aandacht, bewegen 
op uw eigen niveau en goede 
begeleiding staan hierbij centraal. 
Schepenhof GYM biedt de vol-
gende sport- & beweegmomenten aan:  dinsdag: 19.00 - 20.00 
uur, donderdag 19.00 - 20.00 uur & 20.00 - 21.00 uur,  zaterdag: 
10.00 - 11.00 uur.
Interesse? Meld u aan voor een proefles via info@dansschoolfu-
se.nl of bel naar 06 82205604.

BERICHT  VAN  ANNULERING

De aangekondigde presentatie “GESCHIEDENIS PROTES-
TANTISME TERHEIJDEN EN WAGENBERG” op vrij-
dag 22 maart a.s. in het Witte Kerkje Terheijden kan wegens 
omstandigheden helaas niet doorgaan. 
De werkgroep Verbinding van de Protestantse gemeenten in 
Terheijden-Wagenberg en Lage Zwaluwe zal later dit jaar een 
vervangende datum bekendmaken.
De werkgroep Verbinding

TRAAIS ENERGIE COLLECTIEF START 
MET  AANLEG  WARMTENET 
centrum  Terheijden

In februari en maart heeft het 
Traais Energie Collectief (TEC) 
in het Witte Kerkje een aan-
tal bewonersavonden ‘aanleg 
Traais Warmtenet’ georgani-

seerd.  Op deze avonden bieden we bewoners uit het centrum 
een eerste kennismaking met het warmtenet, want in april star-
ten we met de aanleg van de eerste fase. Alle bewoners die 
in de betreffende straten wonen zijn uitgenodigd. Heb jij jouw 
bijeenkomst gemist? Op dinsdag 19 maart en donderdag 
21 maart zijn de laatste twee bijeenkomsten om 20.00 
uur. Je bent van harte welkom. Graag even aanmelden op www.
traaisenergiecollectief.nl, klik op de oranje aanmeldknop. Je vindt 
hier ook meer informatie over het warmtenet. 

VAN  ALLES  WAT



18 jaargang 42 nummer 1009

Warmtenet  centrum  Terheijden
Het ultieme doel van TEC is een energieneutraal Terheijden.  We 
willen alle energie die we gebruiken zelf produceren. Hiervoor 
zetten we in op verlaging van het energiegebruik, windenergie, 
zonne-energie en een warmtenetwerk. Met de aanleg van het 
warmtenet in het centrum beginnen we in april. Dan wordt stap 
voor stap een kwalitatief hoogwaardig warmtenet aangelegd. 
Het comfort op gebied van warm water en verwarming van 
de woning wordt minstens even goed als nu, maar dan zonder 
gebruik van gas. Bijzonder aan het Traais Warmtenet is dat de 
inwoners zelf eigenaar worden van het warmtenet.  
Waarom een warmtenet?
Met een warmtenetwerk, waarbij we water van ongeveer 70 
graden in de woningen brengen, kunnen de meeste bestaande 
woningen zonder extra isolatie worden verwarmd. Door aan te 
sluiten op het warmtenet heb je geen gas meer nodig om jouw 
huis te verwarmen. Als je ook elektrisch wilt koken, kan je de 
gasaansluiting laten afsluiten.

Hoe werkt ons warmtenet?
In alle straten komt een dubbel leidingnetwerk, één voor aan-
voer van warm water en één voor afvoer van afgekoeld water. 
Iedere woning krijgt een aftakking tot in de stoep. Je kunt dan 
later aansluiten, want de leiding ligt dan al voor jouw deur. In de 
woning vervangt de afgifteset de ketel. Dit apparaat is niet gro-
ter dan een verwarmingsketel en voedt het bestaande verwar-
mingssysteem. Het zorgt ook voor warm tap- en douchewater 
en meet de hoeveelheid energie die wordt afgenomen van het 
warmtenet. 
Puzzelbad duurzaam verwarmen
Er is nog veel werk te verzetten, maar de eerste afspraak staat! 
In april 2020 sluiten we het Puzzelbad aan en wordt het water 
in het zwembad verwarmd door het Traais Warmtenet. Daarna 
volgt een testfase en in de zomer starten we met het aansluiten 
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van de eerste woningen in het centrum. 
Kick off ‘Jaar van de bouw’
Heb je vragen over het warmtenet of de 
andere projecten van TEC? Kom dan op 
vrijdag 29 maart naar de Antonius Abt-
kerk. Deze avond vieren we de Kick off 
van het ‘Jaar van de bouw’. Mis vooral om 
20.00 uur het spectaculaire schouwspel 
in de Markstraat niet, want zo zag je 
Terheijden nog nooit! Het volledige pro-
gramma lees je op onze site. Een vraag 
stellen per mail kan natuurlijk ook, stuur 
je bericht naar warmte@traaisenergie-
collectief.nl

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drim-
melen zendt 
beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuws-

flitsen van lopende actualiteiten van en 
voor Drimmelen en omgeving waarbij 
actuele onderwerpen in de schijnwerpers 
gezet worden. Hebt u een nieuwswaardi-
ge mededeling zonder commerciële doel-
einden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl. 
Trailer  Top 2000 Made

Het is 
al weer 
even ge-
leden dat 
de twee-
de jaar-
gang van 
de Top 
2000 in 

Made plaatsvond.  Traditiegetrouw zenden 
wij dat uit tijdens onze zomerstop, maar 
nu kunt u alvast de trailer bekijken. Niels 
van Meggelen en John de Heijde stonden 
ook dit keer achter de draaitafels en bur-
gemeester Gert 
de Kok zette bij 
wijze van ope-
ning zelf de naald 
op het vinyl. Er 
was gekozen 
voor twee goe-
de doelen: het 
Fazantennest en 
KBO Belangen-
vereniging voor 
Senioren. Naast 
de muzieklijst 
waren er ook live optredens, waarvan u 
nu al wat fragmenten kunt zien.
Gemeente Actueel maart
Iedere maand komt een gast van het col-
lege van burgemeester en wethouders 
naar onze studio om een toelichting te 

geven op onderwerpen die van belang 
zijn voor onze gemeente. Ook schuift de 
communicatieadviseur van de gemeente,  
Anneke van Omme, aan om ons te infor-
meren over actuele zaken die in onze ge-
meente spelen.
Muziek in de regio

Op 17 februari was er in het Witte Kerk-
je een theeconcert om nooit te vergeten, 
met hoboïste Pauline Oostenrijk en gita-
rist Enno Voorhorst. Door hun vakman-
schap, passie en muzikaliteit werd het een 
onvergetelijke muzikale middag met veel 
hoogtepunten. U ziet in deze compilatie 3 
composities, waaronder 2 van Napoléon 
Coste. Heel bijzonder is de laatste com-
positie: het ‘Uirapurú’ van Tom Eastwood. 
Een stuk over een vogeltje in de tropi-
sche regenwouden van Brazilië.  We wer-
den door de spannend gespeelde muziek 
volledig in het verhaal meegenomen: het 
fluiten, het vliegen, de achtervolgingen, 
het schot en helaas … het einde van de 
Uirapurú.
Wie we zijn, waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeen-
te Drimmelen. Een enthousiaste groep 
vrijwilligers maakt programma’s voor ra-
dio, tv en kabelkrant. Leuk en informatief 
om naar te kijken en te luisteren, maar 
nog leuker is het om zelf daaraan mee te 
werken.  Wij zijn daarom altijd op zoek 
naar radiomakers, presentatoren, came-
ramensen, editors, technici en redacteu-
ren. Misschien iets voor u? Kom dan eens 
met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij 
leren het u graag. Onze contactgegevens 
vindt u op de website www.omroepdrim-
melen.nl
Wekelijks nieuwe televisie items op Zig-
go kanaal 42 digitaal of analoog op kanaal 
45/663.25 MHz. Uitzending gemist of 
kunt u ons thuis niet ontvangen? Bezoek 
ons YouTube kanaal. De radiozender is 24 
uur per dag te beluisteren via de kabel 
op 92.9 FM, het digitale Ziggo radiokanaal 
917, in de ether op 106.9 FM en natuurlijk 
ook online via de livestream. Volg ons ook 
op de website www.omroepdrimmelen.nl 
en op Facebook.

WERELDWINKELWEETJE
Vreemde, maar mooie vogels uit 
Zimbabwe van ijzer en steen

Deze zeepsteen  
vogels met stoere 
ijzeren poten zijn 
overgevlogen uit 
Zimbabwe.
Drie broers runnen daar een succesvol 
familiebedrijf in een township van Harare. 
In de besloten tuin van hun huis werken 
mensen dagelijks aan beelden uit zeep-
steen of terpentijnsteen en afval ijzer. 
Het is een creatief proces. De stenen ha-
len ze zelf uit de groeve. Een zware klus 
waar wel moed 
voor nodig is. 
De groeve zit 
namelijk vol 
slangen. 
De broers Jimu 
hebben 11 me-
dewerkers in 
dienst. In Afrika 
betekent dit dat 
zeker 100 men-
sen profiteren 
van het inkomen 
van deze mede-
werkers.
De vogels zijn 
vorstbestendig 
en ze kunnen 
buiten staan. 

NIELS MUREAU 
LIJSTTREKKER  WEST-
BRABANT  WATERBREED

Op 20 maart 
mogen we 
weer stemmen 
voor Provinci-
ale Staten en 

het waterschap. Niels Mureau (42) uit 
Wagenberg is op dit moment dagelijks 
bestuurslid van waterschap Brabantse 
Delta en vol ambitie om zijn bestuurs-
werk voort te zetten.  Hij vertelt:
De waterschappen zijn een onbekende 
overheid, maar we doen ontzettend be-
langrijk werk. We zorgen voor veilige dij-
ken, voldoende water van goede kwaliteit 
en het zuiveren van afvalwater. De taken 
van het waterschap worden nog belang-
rijker door het veranderende klimaat, 
met hoosbuien,  hittestress en droogte.
Ik vind het als waterschapsbestuurder 
belangrijk dat we samenwerken met de 
inwoners van ons werkgebied.  Als er 
goede initiatieven ontstaan, zoals  TEC in 
Terheijden, moeten we die als waterschap 

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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faciliteren. De mogelijkheden voor 
energie uit de Mark (aquathermie) 
moeten we samen verder onderzoe-
ken.
Onze partij West-Brabant Water-
breed is een onafhankelijke regiona-
le waterschapspartij. We zetten ons 
in voor goed waterbeheer op basis 
van gezond verstand, zonder poli-
tieke kleur.  We willen investeren in 
een toekomstbestendig zoetwater-
systeem, dat het water afvoert bij 
overvloedige neerslag en het water 
vasthoudt in droge perioden.  We zijn dan ook voorstander van 
een extra inlaat bij de Roode Vaart in Moerdijk en tegenstander 
van het zout maken van het  Volkerak Zoommeer.
De waterschapslasten mogen niet te veel stijgen. Door efficiënt 
te werken en goed te luisteren naar de mensen met kennis van 
de praktijk, kunnen we onze ambities waarmaken zonder grote 
lastenstijgingen voor onze burgers en bedrijven. 
Op de website (www.west-brabantwaterbreed) en Facebook-
pagina (www.facebook.com/waterbreed) vindt u meer informa-
tie over de partij en de kandidaten.  We hopen in ieder geval dat 
u 20 maart gaat stemmen!

DUURZAAMHEIDSCAFÉS 
Op 19 maart over infraroodverwarming 

Zoals u weet organiseert 
Duurzaam Drimmelen regel-
matig een zogenaamd duur-
zaamheidscafé waarin infor-
matie wordt gegeven over 
allerlei onderwerpen die met duurzaamheid te maken hebben. 
Na het eerste café op 15 januari, waar allerlei vrijwilligersorga-
nisaties die ieder op hun eigen manier betrokken zijn bij duur-
zaamheid zich presenteerden, zijn er voor de eerste helft van 
2019 nog drie gepland, en wel op 19 maart, 16 april en 18 
juni. Noteert u deze data vast in uw agenda.  Meer informatie 
volgt in dit blad en houd ook onze website www.duurzaamdrim-
melen.nl in de gaten.
Het duurzaamheidscafé van dinsdag 19 maart gaat over infra-
roodverwarming, een manier van gasloos verwarmen. Een ver-
tegenwoordiger van een bedrijf dat deze verwarming installeert 
legt uit hoe het werkt, en iemand die zijn huis op deze manier 
verwarmt vertelt over zijn ervaringen ermee. Natuurlijk is ook 
de energieambassadeur aanwezig om het verhaal er omheen te 
belichten en vragen te beantwoorden. 
Het café vindt plaats in het clubhuis van De Madese Natuur-
vrienden, de Liniehof. Het clubhuis ligt aan de Kievitstraat in 
Made. U kunt het niet missen want er staan wegwijzers. De 
avond begint om 20.00 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 
19.30 uur. U bent van harte welkom.
Op dinsdag 16 april gaat het duurzaamheidscafé over ge-
meentepolitiek. Een jaar geleden waren de gemeenteraadsver-
kiezingen. De gemeenteraad en ook het college veranderde van 
samenstelling. Er kwam een nieuwe wethouder van duurzaam-
heid,  Jürgen Vissers. Hij komt vertellen wat er het afgelopen jaar 
is gebeurd en wat de ambities van de gemeente op het gebied 
van duurzaamheid zijn. Waar dit café wordt gehouden is nog 
niet bekend.
Op dinsdag 18 juni vindt de seizoensafsluiting plaats, die altijd 
wordt georganiseerd samen met Goeie Kost. Het thema is deze 
keer voedselverspilling. 
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De cafés vinden altijd plaats op dinsdag-
avond om 20.00 uur en zijn gratis toe-
gankelijk. Inloop met koffie en thee vanaf 
19.30 uur.  

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

Diensten door de week en in het 
weekend
Zaterdag 16 maart 19.00 uur:
Woord- en Communieviering. Voorgan-
ger Mevr.  A. Schoenmakers;  Dames-,
Heren- en Gummaruskoor.
Maandag 18 maart 10.30 uur:
Woord- en Communieviering in Verzor-
gingshuis Antonius Abt.  Voorganger Mevr. 
G. v.d. Korput.
Zaterdag 23 maart 19.00 uur:
Woord- en Communieviering. Voorgan-
ger Dhr.  A.  Braat - Anthony Singers.
Zondag 24 maart 9.30 uur: uitlegvie-
ring 1e heilige communie in de Bernardus-
kerk in Made. 
Maandag 25 maart 10.30 uur:
Woord- en Communieviering in Verzor-
gingshuis Antonius Abt. Voorganger Dhr. 
K. Karremans.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 
2 is alleen geopend op dinsdag- en vrij-
dagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 
5931216. U kunt dan afspraken maken 
voor doopsel, huwelijk, jubileum, een ge-
sprek, opgeven van gebedsintenties, afha-
len doopbewijzen enz. In dringende situa-
ties en bij overlijden kunt u contact opne-
men met telefoonnummer 06-51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze pa-
rochie of zijn er wijzigingen 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, of verhuist 
u binnen het dorp of gaat binnen uw ge-
zin iemand zelfstandig wonen laat het dan 
a.u.b. weten aan het Parochiekantoor, 
Markstraat 2, 4844 CR  Terheijden, tel. 
076 5931216.  Bij voorbaat dank.
 
KERKDIENSTEN 
PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN - 
WAGENBERG

Zondag 17 maart 2019, 10.00 uur: 
Gezamenlijke dienst met de Protestant-
se Gemeente Lage Zwaluwe. Dhr. E.M.C. 
Orie. Diaconiecollecte: KIA – project 40 

dagentijd. Locatie: Protestantse Kerk te 
Lage Zwaluwe, Kerkstraat 49.
Zondag 24 maart 2019, 10.00 uur: 
ds. E. Fockens. Diaconiecollecte: KIA – 
project 40 dagentijd. 

NA SUCCESVOL ‘RONDJE 
GELUK’:  GELUKSAGENDA

Op woensdag 20 
maart 2019 is het 
de internationale 
dag van geluk. Op 
deze dag presen-
teert de gemeen-
te Drimmelen de 
geluksagenda. Alle 

geïnteresseerden zijn welkom in het ge-
meentehuis tussen 19.30 uur en 21.30 
uur. Wilt u er graag bij zijn? Meld u dan 
snel aan. Deze dag is het gemeentehuis 
tot 21.00 uur ook stembureau voor de 
Provinciale Staten- en waterschapsver-
kiezingen. U kunt voorafgaand aan de 
presentatie van de geluksagenda dus ook 
stemmen.
Hoe is de geluksagenda ontstaan?
In januari en februari toerde wethouder 
‘Geluk’ Jan-Willem Stoop met zijn speci-
ale geluksbus door de gemeente tijdens 
‘Rondje Geluk’. Hij deed elk dorp een 
keer aan. Op de markt in Made was hij 
zelfs vier keer te vinden.  Met ‘Rondje Ge-
luk’ wilde de gemeente het gesprek over 
‘Geluk in de gemeente Drimmelen’ aan-
zwengelen en zo ideeën ophalen voor de 

geluksagenda. 
Missie geslaagd
En dat is gelukt. Ie-
dereen met interesse, 
vragen, opmerkingen 
of twijfel over ‘geluk’ 
kon langskomen bij 
het geluksbusje. Met 
een kopje koffie, thee, 

warme choco of snert kregen bezoekers 
een warm welkom. Zij kwamen op een 
makkelijke manier in gesprek met de 
wethouder, andere collegeleden, mede-
werkers van de gemeente of met elkaar. 
Naast het onderwerp ‘geluk’’ konden 
mensen zelf ook andere onderwerpen 
inbrengen. De geluksbus werd druk be-
zocht. Wethouder Stoop:  ‘De gesprekken 
met inwoners waren erg divers. Natuur-
lijk hebben we van mensen gehoord wel-
ke dingen ze graag anders of beter zien. 
Maar ik was blij te zien en horen dat ook 
heel veel mensen tevreden zijn met het 
werk van de gemeente’. Met het resul-
taat uit ‘Rondje Geluk’ is de geluksagenda 
gemaakt. Hierin staan thema’s waar de 

gemeente mee aan de slag wil om bij te 
dragen aan het geluk van inwoners. 
Hoe meld ik me aan?
Wilt u erbij zijn op 20 maart? Stuur dan 
vóór 15 maart a.s. een email met uw 
naam, telefoonnummer en het aantal 
mensen waarmee u komt naar commu-
nicatie@drimmelen.nl. U kunt inlopen 
vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur start wet-
houder Jan-Willem Stoop de presentatie 
van de geluksagenda. Na de presentatie 
kunt u nog wat drinken. De avond is om 
21.30 uur afgelopen. Wilt u voorafgaand 
aan de presentatie stemmen? Vergeet uw 
stempas en legitimatie dan niet.
Meer informatie
Meer lezen over het geluksproject? Kijk 
op www.drimmelen.nl/geluk-drimmelen

GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL

Interviews betrokkenheid plannen 
gemeente
Voelt u zich als bewoner betrokken bij 
nieuwe plannen van de gemeente? Dat is 
wat studenten van de Hogeschool Am-
sterdam in opdracht van de gemeente 
gaan onderzoeken. Deze studenten gaan 
een aantal willekeurige bewoners uit Wa-
genberg en Terheijden interviewen. 
De gemeente heeft laatst met de input 
van bewoners en ondernemers de Visie 
Dorpsgericht Werken vernieuwd. Met 
deze manier van werken wil de gemeente 
bewoners meer betrekken en stimuleren 
ideeën en initiatieven aan te dragen. Met 
de interviews wil de gemeente een beter 
beeld krijgen van hoe bewoners hierbij 
betrokken willen worden. Hogeschool 
Amsterdam biedt gemeenten deze on-
derzoeken aan en de gemeente Drim-
melen maakt hier graag gebruik van. De 
resultaten willen we meenemen in onze 
manier van werken.
Bewoners van Wagenberg en Terheijden 
kunnen in de weken 9 tot en met 12, met 
uitzondering van week 10, de studenten 
langs de deur verwachten. Begin april 
krijgt de gemeente een terugkoppeling 
waarover wij u zullen inlichten.  
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met de coördinator Dorpsgericht 

KERKEN
GEMEENTE
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Werken Lilian Lambrechts via llambrechts@drimmelen.nl, pro-
jectleider Kendra van der Spek via kvanderspek@drimmelen.nl 
of telefonisch via 14 0162. We hopen dat zoveel mogelijk bewo-
ners willen meewerken aan de interviews. 
Drimmelen schoon!  Doe mee op zaterdag 23 maart 
2019 
Op zaterdag 23 maart is het de Landelijke 
Zwerfvuildag en maken we samen onze ge-
meente schoon. Wil je gezellig meedoen? 
Meld je aan voor 16 maart bij de gemeente: 
evanloon@drimmelen.nl of bij de suppor-
tersgroep Terheijden: Hans Rompa, hans.
rompa@cgi.com We zien je graag! Kijk 
eens op www.supportervanschoon.nl
Burgemeesterspenningen

Ieder jaar reikt burgemeester Gert 
de Kok burgemeesterspenningen uit 
aan inwoners die zich belangeloos in-
zetten voor het goed laten verlopen 
van de viering van carnaval. Dit jaar 
reikte hij de penning o.a. uit aan
Ernest Boel voor zijn inzet voor Car-
navalscomité De Erpelrooiers.

BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Brabantstraat 37 (4844 AT) (W-2019-0106): Het 
kappen van een boom en het realiseren van een inrit/uitrit.
Terheijden, Hoofdstraat 4 (4844 CE) (W-2019-0108): Het reali-
seren van een inrit/uitrit.
Terheijden, Hoofdstraat 95 (4844 CC) (W-2019-0111): Het uit-
breiden van de woning.
Terheijden, Schansstraat 16 (4844 AR) (W-2019-0120): Het in 
oorspronkelijke staat terugbrengen van de woning.
Wagenberg, Van den Elsenplein 11 (4845 EB) (W-2019-0115): 
Het realiseren van een opbouw.
Wagenberg, Van Schendelstraat 11 (4845 EA) (W-2019-0119): 
Het realiseren van een opbouw.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Raadhuisstraat 33 (4844 AA) (W-2018-0593): Het 
restaureren van de woning.
Verkeersbesluit in Terheijden
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat zij het volgende verkeersbesluit hebben genomen:
Het instellen van een geslotenverklaring voor voertuigen en 
samenstelling van voertuigen waarvan de totaalmassa groter is 
dan 20 ton en de aslast groter is dan 4 ton op de brug tussen de 
Bergen en Salesdreef bij Terheijden. Dit door het plaatsen van 
borden model C20 (aslastbeperking) en C21 (voertuigmassa-
beperking) van bijlage 1 van het RVV 1990 aan weerszijden van 
de brug. 
DORPSGERICHT WERKEN

Dorpsgericht werken gaat om het 
bevorderen van leefbaarheid, veilig-
heid en sociale betrokkenheid. Hier-

voor 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@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen 
via twitter: @LilianDrimmelen.  
75 jaar bevrijding
Op 6 februari vond de tweede bijeenkomst over 75 jaar bevrij-
ding plaats. Veel ideeën vanuit de eerste keer zijn nu definitief 
gemaakt: 
- Half oktober 2019 verschijnt er een bevrijdingskrant met daar-
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in het programma van de periode novem-
ber 2019 tot en met 5 mei 2020. 
- Op 9 november 2019 vindt in de Gum-
maruskerk de Tour of Freedom plaats. 
Hiervoor worden in ieder geval de vete-
ranen uitgenodigd.
- In maart / april 2020 worden mensen 
uitgenodigd om iets te tekenen of schil-
deren of schrijven over wat de bevrijding 
voor hen betekent. Hierbij wordt ook het 
onderwijs betrokken.
- Op 5 mei 2020 willen we in alle dorpen 
een lunch / brunch organiseren. We ho-
pen dat na de brunch mensen langs een 
route met de gemaakte bevrijdingsschil-
derijen naar een centrale plaats lopen 
(net als bij de Vluchtweg). Hier vindt dan 
een bevrijdingsfestival plaats.
- Er worden door heel veel mensen en 
organisaties in deze periode allerlei ac-
tiviteiten georganiseerd. De organisa-
tie / coördinatie is in handen van Stich-
ting Drimmelen Connect, Cultuurspot, 
Heemkundekring Made en Drimmelen en 
Dorpsgericht werken.
Mocht u ook nog ideeën hebben of mee 
willen doen neem dan contact op met de 
coörd ina tor 
Dorpsgericht 
werken Lilian 
Lambrechts via 
llambrechts@drimmelen.nl

PRINSENTUIN  TWEEDE  IN 
FINALE  VAKWEDSTRIJD 
HOVENIER

Zaterdag 23 februari wonnen Charlotte 
van Oosten en Danny Ruijten de tweede 
plaats tijdens de Skills finale Hoveniers. 
De studenten van Prinsentuin College 
deden mee aan de ‘Nationale wedstrijd 
tuinaanleg’ in Den Bosch bij Tuinidee. 
Het Prinsentuin College had een unie-
ke teamsamenstelling. Allereerst omdat 
Charlotte als enige vrouwelijke hovenier 
in opleiding meedeed. Verder benoemde 
de vakjury dat de samenwerking tussen 
Charlotte en Danny erg goed verliep. Hun 
meetwerk was uiterst precies. De vakjury 
had drie kwartier extra nodig om te be-
slissen wie de uiteindelijke winnaar werd 
door de minimale verschillen tussen de 
nummer één en twee. Danny en Charlot-
te zijn heel trots op hun tweede plek van 
Nederland! 
De finale duurde in totaal drie dagen.

De wedstrijd begon met de bekend-
making van de opdracht zelf. Maandag 
kregen ze de tekening en woensdag 
moesten ze de opdracht opleveren. De 
opdracht had veel te maken met hout-
bewerking. Dit bleek een flinke opgave 
te zijn, daarom besloot de vakjury de 
deelnemers extra tijd te geven. De stu-
denten hebben veel bij de collega’s van 
de Bouwschool in Breda mogen oefenen.  
Al sinds afgelopen november zijn de stu-
denten vier dagen per week bezig om hun 
vakwedstrijden voor te bereiden. Daar-
voor trainden ze bijna elke dag van de 
week in hun eigen tijd. Nadat ze de voor-
rondes in Nijmegen succesvol door wa-
ren gekomen, streden ze tegen drie ande-
re teams. De coaching van het team is in 
samenspraak met het Prinsentuin College 
door het stagebedrijf  Visio Vireo Tuinen 
uit het Brabantse Steenbergen gedaan.

KVK STARTERSDAG 
In Amsterdam,  Arnhem, Breda en 
online

De Kamer 
van Koop-
handel (KVK) 

organiseert op zaterdag 16 maart de 
KVK Startersdag. Nieuwe ondernemers 
en mensen met startersplannen kunnen 
dan terecht in Amsterdam (Johan Cruijff 
ArenA), Arnhem (GelreDome) en Breda 
(Breepark). Daarnaast kan iedereen via 
KVK.nl ook online meedoen aan deze dag 
vol informatie en inspiratie.
De KVK Startersdag vindt plaats van 
10.00 tot 16.00 uur. Bezoekers kunnen 
inspiratiesessies en presentaties vol-
gen over allerlei zaken die bij het star-
ten van een eigen bedrijf komen kijken. 
Daarnaast is er een informatiemarkt met 
deskundigen van onder andere KVK, 
Belastingdienst, banken en accountants. 
Geïnteresseerden die niet in de gelegen-

heid zijn om naar een locatie te komen 
of zich liever vanuit huis laten informe-
ren, kunnen het onlineprogramma volgen. 
Met live beelden van de KVK Startersdag, 
tips en verhalen van starters en video’s 
met presentaties. Adviseurs van KVK en 
Belastingdienst zitten klaar om vragen te 
beantwoorden via chat.
Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over het programma per 
locatie is te vinden op www.KVK.nl/star-
tersdag. Hier kunnen geïnteresseerden 
zich ook aanmelden. De toegang is gratis.

PETITE  MESSE 
SOLENNELLE

Het Concertkoor Breda brengt de Petite 
Messe Solennelle van Gioachino Rossini 
ten gehore onder leiding van zijn dirigent 
Geert van den Dungen. 
Wie alleen Rossini’s teksten leest en 
niet zijn noten, zou kunnen denken dat 
hij nogal luchtig omging met de religieu-
ze bagage van deze mis. Het werk werd 

gecomponeerd in opdracht van een be-
vriende graaf voor de inwijding van diens 
privékapel in de Parijse voorstad Pas-
sy. Daar ging het op 14 maart 1864 in 
première. De Petite Messe Solennelle is 
zowel feestelijk als sober, bij vlagen dra-
matisch, dan weer ingetogen. Zijn ope-
ra-idioom is herkenbaar en het belcanto 
in de solopartijen is nooit ver weg.  Toch 
had Rossini, zoals hij schreef aan zijn vak-
broeder Franz Liszt, “met oprechte liefde 
voor de religie” aan deze compositie, zijn 
“oudedagszonde”, gewerkt. 
Bewust is gekozen voor een originele uit-
voering van deze Petite Messe Solenelle 
onder begeleiding van Vincent van Am-
sterdam accordeon, Ben-Martin Weyand 
piano. Uitvoerende solisten zijn Margreet 

IETS  VERDER  VAN.....
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Rietveld sopraan, Christof Laceulle tenor,  Astrid Krause alt, 
Daniël  Vecht bas. 
Aanvang concert: zondag 24 maart, 15.00 uur, kerkdeuren 
open: 14.15 uur, duur uitvoering ongeveer 2 uur (incl. pauze).  
Waar: Sint Laurentiuskerk, Ginnekenweg 333, 4835ND,  Breda.
Kaarten: Deze zijn verkrijgbaar via www.concertkoor.nl (evt. 
06-10089415), de Vrije Boekhandel, Boekhandel van Kemenade 
& Hollaers en bij de VVV.
Parkeermogelijkheden: U parkeert gratis op het nabijge-
legen Schoolakkerplein, bij invaliditeit op verzoek dichterbij.  
Nazit: Na afloop van het concert is er gelegenheid voor een 
gezellig samenzijn in café-restaurant Oncle Jean, recht tegenover 
de kerk. 
Wij verheugen ons erop u te mogen verwelkomen. 

25 JAAR NATIONAAL PARK DE 
BIESBOSCH

Op 10 maart 2019 is het 25 jaar 
geleden dat de Biesbosch werd 
aangewezen als nationaal park. 
Nadat eerst zeven jaar lang de 
afkorting i.o. (in oprichting) achter Nationaal Park De Biesbosch 
prijkte, werd op 10 maart 1994 de aanwijzing definitief.  Op 
deze zonovergoten dag werden de genodigden met een rond-
vaartboot vanuit Drimmelen naar de Deeneplaat gebracht, waar 
hoogwaardigheidsbekleders zoals Hanja Maij-Weggen (minister 
van Verkeer en Waterstaat) en 
Dzsingisz Gábor (staatssecreta-
ris Natuurbeheer) in een rieten 
hut hun handtekeningen plaats-
ten onder het convenant. 
Tussen het initiatief om de Bies-
bosch als nationaal park aan te 
wijzen en de feitelijke benoe-
ming zat een moeizame weg. 
“Er waren in die tijd immers enorme tegenstellingen tussen 
de belangen van landbouw en recreatie enerzijds en natuurbe-
houd anderzijds”, zegt Dick Veenhuizen, oud-districtshoofd van 
Staatsbosbeheer in de Biesbosch. “Het vergde veel tijd om al de 
bestuurlijke plooien glad te strijken. De definitieve aanwijzing 
tot nationaal park kwam uiteindelijk op 10 maart 1994.” Gedu-
rende het komende recreatieseizoen wordt in Nationaal Park 
De Biesbosch aandacht geschonken aan het jubileum. Bij ‘Gast-
heren van de Biesbosch’ en de bezoekerscentra zal een vlag met 
het speciale jubileumlogo wapperen. In samenwerking met on-
dernemers wordt een activiteitenprogramma ontwikkeld met 
25 Biesbosch-avonturen voor gezinnen. 
Met een jubileumfolder en via websites en social media wor-
den deze activiteiten onder de aandacht gebracht bij het pu-
bliek. Bezoekers en deelnemers aan de activiteiten kunnen fo-
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Dank jullie wel voor alle leuke foto’s: Saskia de Deugd, Merijn Litjens, Judith Bouma, Marjo Diepstraten, 
Ellen Suijkerbuijk, Gerard van Vugt, Frans Snoeren, Christ Verdaasdonk
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to’s van hun Biesbosch-avonturen delen 
op de website www.debiesboschinmij.nl 
en daarmee een leuke prijs winnen. De 
Biesbosch maakt zich inmiddels op voor 
een volgende fase: samen met het Haring-
vliet zal de Biesbosch één groot nationaal 
park gaan vormen met de naam NLDel-
ta. In 2021, precies 600 jaar na de Sint 
Elisabethsvloed die het ontstaan van het 
zoetwatergetijdengebied markeert, zal 
NLDelta zich presenteren als nationaal 
park ‘Nieuwe Stijl’ volgens de herziene 
standaard van het Rijk. Deze nieuwe stan-
daard geeft richtlijnen voor criteria, am-
bities en kwaliteitsverbetering, die passen 
bij nationale parken van de toekomst. 
Meer informatie over 25 jaar Nationaal 
Park De Biesbosch in het artikel van bos-
wachter Jacques van der Neut over wat 
de Biesbosch heeft betekend voor de 
ontwikkeling van het gebied en de natuur. 
https://np-debiesbosch.nl/wp-content/
uploads/2019/03/Artikel-AD-Jacques-
van-der-Neut-1-maart-2019-Nieuwe-na-
tionale-parken.pdf 
 
OVERZICHTSEXPO KOP

In de overzichtsex-
positie BEKNOPT 
toont KOP wat ze 
in 2018 achter de 
schermen heeft ge-

daan voor jong talent. 
BEKNOPT is te bezoeken vanaf don-
derdag 25 april van 19.00 tot 22.00 uur 
in De Tussentijd, Parade 14 te Breda.  
KOP draagt met uiteenlopende projecten 
bij aan de ontwikkeling van de artistieke 
praktijk en ondernemersvaardigheden 
van jonge kunstenaars en vormgevers. 
Dit doet KOP door het organiseren 
van tentoonstellingen, activiteiten en 
projecten. KOP richt zich op jong, veel-
belovend talent, tot maximaal vijf jaar 
afgestudeerd, uit beeldende kunst, toe-
gepaste kunst en creatieve industrie. 
KOP ontmoet jaarlijks meer dan honderd 
veelbelovende jonge kunstenaars uit di-
verse disciplines. Zo kun je je tijdens BE-
KNOPT laten inspireren op het gebied 
van beeldende kunst, film, graffiti, foto-
grafie, fashion & performance art.

OPEN DAG RIOOLWATER-
ZUIVERING NIEUWVEER 

Lijsttrekkers presenteren zich 
Op woensdag 20 maart zijn er water-

schapsverkiezingen. Kom in aanloop naar 
de verkiezingen op zondag 17 maart 
tussen 11.00 en 15.00 uur naar de open 
dag van rioolwaterzuivering Nieuwveer in 
Breda en ontdek de wondere wereld van 
het afvalwater. Zo kan iedereen zien hoe 
het waterschap werkt aan schoon water 
voor mensen, dieren en planten. Die dag 
zijn ook de lijsttrekkers van de partijen 
die meedoen aan de waterschapsverkie-
zingen aanwezig.
Wat valt er te kiezen?
De aanwezigheid van de lijsttrekkers en/
of andere kandidaten biedt de bezoekers 
van de open dag de kans om meer te we-
ten te komen over de standpunten van de 
politieke partijen die deelnemen aan de 
verkiezingen op 20 maart. Dit helpt om 
een persoonlijke keuze te maken waar je 
op gaat stemmen.
De bijna 650.000 kiesgerechtigden in het 
werkgebied van waterschap Brabantse 
Delta hebben de keuze uit de volgende 
partijen: CDA,  Water Natuurlijk, Ons 
Water, West-Brabant Waterbreed, VVD, 
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.), AWP Niet 
politiek wel deskundig, Christen Unie, 
Partij voor de Dieren en 50Plus.
Rondleiding rioolwaterzuivering
Tijdens een rondleiding zie je hoe af-
valwater gezuiverd wordt en welke in-
novatieve technieken het waterschap 
tegenwoordig in het zuiveringsproces 
toepast. De rioolwaterzuiveringsinstal-
latie in Breda wekt eigen energie op 
waarmee ook nog eens 450 woningen in 
Breda worden verwarmd en draagt met 
verschillende innovaties bij aan een circu-
laire economie (kringloop). Zo maakt het 
waterschap biologisch afbreekbaar plastic 
van slib dat achterblijft na het zuiveren 
van het water. Het waterschap haalt dus 
veel meer uit poep en plas dan je denkt.  
De muskusrattenvangers van het water-

schap laten zien waarom het belangrijk 
is om aandacht te hebben voor muskus-
ratten en bevers. Als we deze dieren hun 
gang laten gaan, kunnen oevers en dijken 
breken en voor wateroverlast zorgen. 
Afvalwater van 500.000 mensen
Op de rioolwaterzuivering Nieuwveer 
maakt het waterschap 24 uur per dag, 7 
dagen in de week het afvalwater schoon 
van inwoners en bedrijven uit Breda, Ba-
vel, Ulvenhout, Galder, Zundert, Achtmaal, 
Dorst, Rijsbergen, Prinsenbeek, Wagen-
berg, Terheijden, Zevenbergschen Hoek 
en Etten-Leur. De installatie kan per 
dag het afvalwater van 500.000 mensen 
schoonmaken. Dit is zo’n 75 miljoen liter 
per dag.
Tijd & locatie
De Open Dag op de rioolwaterzuivering 
Nieuwveer is van 11.00 tot 15.00 uur. De 
laatste rondleiding start om 14.30 uur. 
Het adres van de zuivering is Biezenstraat 
7 in Breda.

HALLO 
DOOR
SPOELERS:
WE MOGEN 
WEER  
STEMMEN!

17 maart 2019 
open dag 
rioolwater
zuivering 
nieuwveer
Op zondag 17 maart ben je tussen 11.00 - 15.00 
uur van harte welkom. Tijdens een rondleiding 
zie je hoe afvalwater wordt gezuiverd en 
welke innovatieve technieken het waterschap 
tegenwoordig in het zuiveringsproces toepast. 

Deze dag zijn ook de politieke partijen aanwezig 
die meedoen aan de waterschapsverkiezingen. 
Wil je weten wat de standpunten zijn van de 
politieke partijen? Ga dan met hen in gesprek, 
het helpt je bij het maken van een keuze voor de 
verkiezingen van 20 maart. 

Adres rioolwaterzuivering: Biezenstraat 7, Breda. brabantsedelta.nl/verkiezingen

Rondom de Toren wordt bezorgd 
op woensdag of donderdag.

Geen RdT in uw brievenbus? 
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of kwaliteit.zuidwest@axender.nl

of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer 

vermelden.



Zondag 10 - 3: Stormschade!

Complimenten voor brandweer en gemeente!


