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CARNAVAL

T.C.V.  “DE SCHRAANSERS” CARNAVAL 
2015-2016 
We hebben “Traaie op de kaort gezet!”

Terugblik Prinsengeburenbal
Zaterdag 9 januari organiseerde TCV De 
Schraansers het Prinsengeburenbal. Het 
Prinsengeburenbal is een jaarlijks terugke-
rend feest tussen ‘de geburen’. De gebu-
ren zijn alle 12 carnavalsverenigingen die 
geografisch grenzen aan Breda. Om toer-
beurt organiseert een gebuur het Prinsen-
geburenbal waarbij wij als Traaie dit jaar aan de beurt waren.   

‘s Middags kregen de aanwezige 
geburen prinsen en klein gevolg 
een gevarieerd programma voor-
geschoteld dat begon in de kerk H.  
Antonius Abt, waar iedereen ver-
welkomd werd door prins Pierre 
II. Voor deze gelegenheid sprak hij, 
samen met veldwachter Co en hof-
kapel Kiele Kiele, de aanwezigen toe 
vanaf ‘het koor’. 

Vanuit de kerk ging het gehele gezelschap van zo’n 70 personen 
in 2 treintjes naar de Molen en de Schans.  Als laatste bezochten 
we de Merk. En zoals de meesten wel zullen weten, hebben we 
dan alle locaties bezocht uit ons volkslied: de Schans, de Molen, 
de Merk en de Kerk! Bij iedere locatie kregen de aanwezigen 
uitleg en informatie door leden van de heemkundekring de  Vlas-
selt, zodat eenieder ook wat mee kreeg van de Traaise historie.

Om half 7 heeft het gehele gezelschap een flinke bodem ge-
legd met een heerlijk diner bij residentie De Gouden Leeuw.  
‘s Avonds ging het feest pas echt los bij Café Ons Thuis, waar 
alle 12 prinsengeburen met hun raden van elf, veldwachters, 
narren, hofdames en kapellen hun opwachting maakten en de 
nodige polonaises liepen. Het is een groot carnavalsfeest gewor-
den waarbij ook onze Traaise kapellen speelden en Prins Pier-
re II met de Schraansers Traaie echt op de kaort heeft gezet! 

Aan het einde van het feest kreeg Giegeldonk tijdens de ha-
meroverdracht de hamer uit handen van de voorzitter van De 
Schraansers, Jurgen Ammerant. Zij zijn volgend jaar aan de beurt 
om het Geburenbal te organiseren. Met dit feest hebben we 
toch weer laten zien dat we klaar zijn voor het echte werk; 
carnaval in Traaie over een aantal weken! 
Sauwelweekend 
Dit weekend (23, 24 en 25 januari) vindt het sauwelen in Traaie 
weer plaats. Marco, Mielle, Christ,  André en Ronald gaan strij-
den om die felbegeerde titel ‘oppersauwelaar 2016’. Zij doen 
vooral mee om u te laten lachen en een geweldig avondje of 
middag uit te bezorgen. Om de lachspieren op te warmen of 
warm te houden doen ook het B-team en Duo Fein en Gijn 
mee; zij zullen met hun acts zorgen voor een afwisselend pro-
gramma. Daarbij komt dan ook nog eens de muzikale omlijsting 
van Hans,  Vanalleswa en Kiele Kiele plus een enthousiaste pre-
sentator in de vorm van Prins Pierre II. U bent er dan toch ook 
bij?? Er zijn vast nog enkele kaartjes te koop à € 7,50 bij Dio 
Drogisterij Relinde Fijnaut. 
Vrienden van de Prins 

Sinds een viertal jaren bestaat 
de ‘Vrienden van de Prins’. Een 
club van mensen die dicht bij 
het Traaise Carnaval staan en 
hier ook een steentje aan bij 
willen dragen. Met een jaarlijkse 
contributie van € 15,- ontstaat 
een mooi budget, waarvan we 
ideeën vanuit deze groep kun-
nen financieren. Nieuwe pro-
jecten of carnavals-ideeën die 

we dan gezamenlijk kunnen realiseren. Zo hebben we afgelopen 
jaren een bouwworkshop kunnen financieren en een start kun-
nen maken met Crazy-carnaval, speciaal voor de jeugd tussen 
12 en 16 jaar.
Wil je lid worden dan kan dat door iemand van De Schraansers 
aan te spreken (voordat wij dat bij jou doen) of een mail te stu-
ren aan vriendenvandeprins@schraansers.nl. 
Vanuit de Vrienden van de Prins zijn 2 Vrienden opgestaan om 
verder aan de slag te gaan met ideeën en de uitvoering daar-
van. Dit zijn Marcel Maan en Jan Willem Stoop. Samen met De 
Schraansers en De Prins zullen zij verder invulling gaan geven 
aan ideeën en jullie wellicht ook aanspreken om mee te doen! 
Aanloop naar Carnaval
De Schraanserskrant is bezorgd, het gehele carnavalsprogram-
ma is daarin te vinden! Nog 2 weken en dan is het Carnaval, wij 
kijken er alvast naar uit om vele  Traaise carnavalsvierders te 
ontmoeten en Carnaval weer helemaal op de kaort te zetten!
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SAUWELEN  IN  ERPELROOIERSLAND 
WAS  WEER EEN SUCCES

Vorige week vrijdag was in Sauwelpaleis Plexat de aftrap van een 
weekend vol met grappen en grollen van geweldige typekus. Het 
begon met onze Jeugdsauwelaar Storm Kustermans, alias Zwart 
Schaap.

Alaaf Alaaf… wat een natuurtalent, doe het maar na, elf jaar en 
dan alle dagen het publiek aan het lachen krijgen.
In telkens een andere volgorde stonden ze 3 dagen in de  TON, 
de een kon er wat makkelijker in/bovenop komen als de ander. 
Wat hebben ze het publiek weten te vermaken. Co Zak, alias 
Cor v Kampen, had zelfs een kat in de zak. Snollebolleke alias 
Mientje Vergroesen, had een navelpiercing. Bart de Oppas Opa 
had last van een snotpin.  Verrekte Koekwous sprak met een 
hete aardappel. Paulus de Bofkabouter las een high sprookje 
voor en Mathilde Mutsema uit Gent had een baantje bij  Appie 
Hein. Ook Had Sie, alias Twan v Oers, had een gast optreden.  
Op vrijdag en zaterdag was  Verrekte Koekwous dag-winnaar en 
zondag was dit Paulus de Bofkabouter. Zondagmiddag werd als 
afsluiting de Oppersauwelaar bekend gemaakt:  Verrekte Koek-
wous mag een jaar lang deze titel dragen.
Ook niet te vergeten: onze Prins Knillus die de sauwelaars heeft 
aangekondigd, de Raad van Elf die de telling heeft verzorgd, Ger-
rit v Gool voor het begeleiden van de sauwelaars. Ook onze 
Leutband was aanwezig om iedereen in stemming te brengen, 
bedankt.
Onze winnaars van het Blèrefestival hebben opgetreden… 
ToonWilMar met de Leutband..
Tot slot natuurlijk jullie, die een kaartje hebben bemachtigd om 
hierbij aanwezig te zijn.
En ja mensen……hoe en wat er allemaal gesauweld is dit week-
end, is te veel om op te schrijven.
Ik zou zeggen……..TOT VOLGEND JAAR…tot het volgend 
sauwelweekend.

COURNAVAL  2016

Carnaval, het vroegere eetfestijn voordat de vastenperiode 
aanbrak van 40 dagen schaars eten. Ik weet dat het bij mij als 
kind voldoende was om minder te snoepen en het op te sparen 
in een trommel die op onverklaarbare wijze aan het eind van de 
vasten net zo leeg was als voor deze sobere dagen. Niemand 
die het onderzocht of er over sprak of vroeg verdachte figuren 
in de buurt van de snoeptrommel gezien te hebben. Nee, voor 
mij was vasten eigenlijk 40 dagen stiekem snoepen en van niets 
weten. Maar tijden veranderen.
Nu vasten lijnen heet, snoepen haast een taboe aan het worden 
is, het askruiske door maar zeer weinig mensen meer wordt 
afgehaald, het vroegere eetfestijn meer een drankfeest met veel 
muziek is geworden,  hooguit een frietje, frikandel, of tussendoor 
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het lekkerste worstenbroodje van  Van Dongen,  nu is het vooral 
veel dansen, mooie optochten, prachtig verklede mensen en 
natuurlijk Cournaval.

Cournaval waar de carnavalsvierders van de toekomst 4 dagen 
lang helemaal uit hun dakje kunnen gaan op de klanken van de 
disco met de voor hun wereldberoemde Rob. Cournaval waar 
ze kunnen feesten en niet het idee hebben dat er ook nog op 
hun gelet wordt. Waar de muziek aansluit op hun wereld, waar 
carnaval gevierd wordt in zijn pure vorm en waar men weer 
eens mag snoepen, want zo goed letten wij deze dagen ook 
weer niet op. Cournaval is voor ons geweldig als je al die verhitte 
kopjes om 22.00 uur naar huis ziet vertrekken, moe en voldaan. 
Als Carla informeert bij een meiske wat tijdens de avond er 
even stil bijzit “Vind je het niet leuk?” waarop het antwoord ons 
verraste: “Wil jij mijn moeder bellen of dat ik morgen ook mag 
komen?” Even beduusd, maar Carla’s antwoord was: “Als straks 
je moeder je komt halen, roep je mij maar even.” Inmiddels tien 
uur,  veel ouders in de hal (durven nooit binnen te komen), 
kwam het meiske Carla halen en leek in het geheel niet meer op 
het stille meiske van 2 uur geleden. “Dit is mijn moeder”, zei ze, 
“Mam, Carla wil jou iets vragen.” O ja, beide volwassenen zagen 
elkaar voor het eerst (niet iedereen komt in de Cour, nog niet 
tenminste) en trokken zich samen even terug. Na een aantal 
minuten liep het meiske aan de hand van haar moeder de Cour 
uit, keek op het eind van de gang nog even om, zocht het gezicht 
van Carla en een mooiere carnavalslach hebben wij die dagen 
niet meer gezien. En het meiske, zult u zich afvragen? Het meiske 
was er elke dag en haar moeder komt regelmatig even een bakje 
doen in de Cour. 
En wat zou het prachtig zijn als dj Rob het voor elkaar gaat krijgen 
dat de carnavalskraker van  Traaie door alle carnavallerkes na 4 
dagen foutloos meegezongen kan worden. Misschien komt dan 
de zanger zelf op dinsdagavond een optreden geven van zijn hit 
HANDJES IN DE LUCHT. Ik zal hem eens bellen. 
Programma:
Zaterdag 6 februari: 10.00 u Snotpinnekesbal. (gratis toegang)
      19.00-22.30 u Cournaval m.m.v. dj Rob
Zondag 7 februari:   19.00-22.30 u Cournaval m.m.v. dj Rob
Maandag 8 februari:  19.00-22.30 u Cournaval m.m.v. dj Rob
Dinsdag 9 februari:   19.00-22.00 u Cournaval m.m.v. dj Rob
Entree snotpinnekesbal gratis, entree disco-avonden € 3,00; 
consumtieprijs kids € 1,00
De Cour, Markstraat 6, 4844 CR  Terheijden, 076 8886463. 
www.decour.nl

HALLO  FEESTVIERDERS  VAN 
WAGENBERG EN OMSTREKEN

Nog een paar weken en dan is het weer zo ver: Carnaval 2016 
vangt aan! Om nu helemaal onvoorbereid aan Carnaval te be-
ginne das gin goed plan. Hebben jullie ff geluk: organiseert CV 
Zelluf Gemengd samen met Mientje van Plexat 23  januari het 
Bouwersbal Back to the Sixties!! Een geweldig feest om 
alvast op te warmen voor het grote Carnavalsfeest. Omdat Car-
naval op Wagenberg 50 jaar geleje is ontstaan hebben we dit jaar 
het thema Back To The Sixties Bouwersbal! Een mooie tijd was 
dat: Bietje blowen, wat naar muziek luisteren en wat rondhan-
gen, tja witte jullie nog wat ze deeje 50 jaar geleeje!! Denkter 

mar ‘ns goed over na en maakter een mooie creatie van, want 
voor de leukste creatie is er weer een prijs. Wat verder nog die 
avond? De leutband komt spelen, ToonWilMar zingt het win-
nende carnavalslied samen met de leutband en der is wir een 
geweldige DJ aanwezig om plaatjes te draaien. Zeg nou zelf, dat 
gaat weer een geweldig feest worden, dus kom allemaal naar het 
Back To The Sixties Bouwersbal in Plexat. Entree is natuurlijk 
gratis, we beginnen zo rond 20.30 uur. Sluit ik af met enkele 
wijze woorden: Mensen, ’tis gin feest als jullie niet zijn geweest!! 
Dus kom allemaal naar het Back To The Sixties Bouwersbal, 
23 januari in PLEXAT!!! Alaaf !
CV Zelluf Gemengd & Mientje van Plexat

JEUGDCARNAVALSPARTY IN  THE 
BASSMENT  ZOEKT  VRIJWILLIGERS

Na ons artikel in Rondom de Toren en op facebook hebben we 
de nodige positieve reacties gehad. Die reacties waren zo leuk 
dat we in overleg en samenwerking met  T.C.V De Schraansers, 
en onder de vlag van de Vrienden van de Prins een carnavals-
avond voor de jeugd van ongeveer 12-15 jaar gaan organiseren. 
We doen dat op maandag 8 februari van 20.00 tot 24.00 uur. 
Uiteraard is het een alcoholvrije party. Er is toch niets mooiers 
dan in oew eige Schraansersrijk/Traaie een feestje te bouwen 
met vrienden van nu en bekenden van de lagere school van 
“vroeger”. Aan het thema wordt druk gewerkt:  Proud to be 
fout, schuimparty, effe chillen of iets met Zet um op de kaort.

Brothers of Sound zullen met dj Tom en Max die avond gezellige 
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muziek, jullie muziek, foute muziek, carnavalsmuziek en muziek 
op verzoek draaien. Iedereen kan compleet uit zijn dak. Wil je 
als rasartiest ook optreden om de avond op te leuken, laat het 
dan weten. Frikandellen en partypoppers worden geregeld en 
de entree is € 2,-.
We zoeken nog enkele vrijwilligers (volwassenen) om 
die avond mee te helpen. Binnenkort gaan we de flyer ver-
spreiden. Heb je nog leuke ideeën, laat het dan weten.
Be there op maandag 8 februari in the Bassment (achteringang 
Gouden Leeuw).  Vol = vol. 
Ideeën of meehelpen, GRAAG!! Zet je ideeën op de kaort 
en stuur een mail naar vriendenvandeprins@schraansers.nl  of 
bezoek onze facebookpagina  “Jeugdcarnaval Traaie” en reageer 
hier.  Carnaval maak en vier je met z’n allen. 
Marcel en Jan-Willem

CARNAVALSCONCERT HARMONIE 
TERHEIJDEN

Dit jaar organiseert Harmonie Ter-
heijden weer het jaarlijkse carnavalscon-
cert. Tijdens deze feestelijke opwarmer 
voor carnaval gaan we luisteren naar een 
carnavalesk concert van het Groot Or-
kest van Harmonie Terheijden. Daarnaast 
zullen we testen of de Traaise kapellen 
KieleKiele, Vur ne Keer en Nootdkreet 
al klaar zijn voor carnaval. De winnaar 
van Festivalaaf, Hans Rasenberg, zal het 

lied van Traaie voor dit jaar voor u zingen en dit alles onder 
het genot van een hapje en een drankje in de Gouden Leeuw. 
Zorg dat je er bij bent op zondag 31 januari, 14.00 uur in de 
Gouden Leeuw in  Terheijden en warm alvast op voor carnaval 
met Harmonie Terheijden!

Heb je al meegedaan aan het 
lezersonderzoek op 

www.rondomdetoren.nl?
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SPORT

CHRIST EN CHRISTIAN  VERDAASDONK 
WINNAARS  VADER-ZOON-TOERNOOI 
2015

Voor de 12e keer alweer is dit 
unieke Vader-Zoon-3banden 
Toernooi gespeeld. 32 Vaders 
en zonen begonnen in het 
weekend van 26 november 
aan dit buitengewoon gezellige 
evenement. Het zijn niet alleen 
de grote leeftijdsverschillen, 
ook niet de grote moyenne-
verschillen, maar het is de hele 
entourage die dit zo’n gezellig 
gebeuren maakt. Sportiviteit, 

wedstrijden tellen en schrijven, rondjes geven, gein trappen, la-
chen om elkaars missers en varkens (!), maar ook het applaus 
en de aanmoedigingen na prachtig gespeelde caramboles èn 
de geweldige organisatie door Stefan v/d Diepstraten en Niels 
Diepstraten; dit alles maakt het zo uniek en dat dus al voor de 
12e keer!! Naast een heel stel bekende deelnemers mochten we 
dit jaar ook een nieuw koppel verwelkomen: Fred en Ronald 
Boom maakten hun debuut en deden dat niet onverdienstelijk. 

Zo liet Fred menig tegenstander wit wegtrekken toen hij 2 par-
tijen achtereen begon met series van 3. Gelukkig (voor de te-
genstanders) stagneerde hij daarna, maar je kon goed zien dat 
Fred vroeger een goede biljarter was. Ook zoon Ronald liet zien 
dat elke goede voetballer in principe ook een goede biljarter kan 
worden. Na een onstuimig begin ging hij rustiger spelen, beter 
kijken en heel aardige ballen maken. Na de voorrondes bleven 
er 4 finalisten over: de koppels Bert en Martijn  Woudenberg 
(speelden zeer goede partijen), Jan en Niels Diepstraten, Jan en 
Patrick Broeders en Christ en Christian Verdaasdonk.  Voor het 
laatste koppel was het een paar jaar geleden dat ze mee konden 
doen, omdat Christian 2 jaar op Curaçao verbleef en het vertik-
te om voor dit evenement over te komen! Gelukkig liet hij zien 
dat hij het biljarten niet verleerd was. Hij was met voorsprong 
de beste speler van de finaledag op 3 januari met een gemiddel-
de van 0,75 en zelfs een partij van 1,18!! De finale was misschien 
niet de beste, maar zeker een van de spannendste van de laatste 
jaren. Na 2 partijen was het in principe voor ieder koppel nog 
mogelijk om te winnen. Helaas lieten de koppels Diepstraten 
en Broeders het in hun laatste partij liggen. Hierdoor werden 
Christ en Christian Verdaasdonk 1e met 35 wedstrijdpunten, 
Bert en Martijn Woudenberg eindigden als 2e met bijna 30 pun-
ten, Jan en Niels Diepstraten werden 3e met 21,819 en last but 

not least werden Jan en Patrick Broeders 4e met 21 punten. In 
een enthousiaste ambiance werden de prijzen (bekers, flessen 
bier en dinerbonnen van de Zevende Hemel) uitgereikt door 
opperspreekstalmeester Niels en ronde-miss Corinda. Deel-
nemers, publiek, organisatie, café de Zevende Hemel,  het was 
weer geweldig en op naar de 13e keer!!!

TRAAIS KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN 

In De Gouden Leeuw in Terheijden 
wordt van 19 t/m 21 februari en van 
26 t/m 28 februari het Traais kam-
pioenschap Driebanden 2016 ge-

houden. Alle inwoners van Terheijden en Wagenberg vanaf 16 
jaar kunnen hieraan deelnemen. Het inschrijfgeld bedraagt 
€ 10,- per deelnemer. Het maximale aantal deelnemers is 64 en 
vol = vol! Er wordt gespeeld volgens de Belgische telling.
Inschrijven kan tot 1 februari bij De Gouden Leeuw of via de 
mail: boelie.jenl@casema.nl.

BILJARTVERENIGING KEU’S GENOEG
Clubkampioenschap 2015

Ook dit jaar hebben wij weer ons clubkampioenschap gehou-
den.  We zijn begonnen op 28 juli 2015 met de voorronde band-
stoten, daarna volgde de voorronde libre en daarna de voorron-
de driebanden. De beste van elke spelsoort aangevuld met de 
beste tweede, degene die de meeste wedstrijdpunten gescoord 
heeft, ging door.
Er werd geteld volgens de netto Belgische telling, wat wil zeggen 
dat men voor een winstpartij 10 wedstrijdpunten in plaats van 
12 wedstrijdpunten ontvangt, zodoende werd er meer spanning 
in gebracht.
Bij het bandstoten zijn de volgende uitslagen behaald:

Bij het libre zijn de volgende uitslagen behaald:

Bij het driebanden  zijn de volgende uitslagen behaald:

Hieruit volgt dat de volgende spelers naar de knock-out fase 
gingen: Jan de Craen, Jan Boeren, Christ Joosen, aangevuld met 
de beste tweede te weten Ad den Hollander. Het lot koppelde 
Jan Boeren aan Christ Joosen en Ad den Hollander aan Jan de 
Craen. Deze spelers speelden dus weer in de 3 spelsoorten 
tegen elkaar met de volgende uitslagen:
POULE A, gespeeld op 13-10-2015
Libre:  Ad den Hollander: 30 beurten, 86 ptn, 2,867 gem, 10 wed-
strijdpunten 
Jan de Craen: 30 beurten, 26 ptn, 0,867 gem, 10 punten

1. Jan de Craen,         59,19 wedstrijdpunten,  93,65 % winstpunten, gem 0,874. 
2. Ad den Hollander, 54,10 wedstrijdpunten,  90,17 % winstpunten, gem 1,623 
3. Christ Joosen,       52,85 wedstrijdpunten,  88,08 % winstpunten, gem 0,706 
4. Toon Oprins,       51,26 wedstrijdpunten,  85,43 % winstpunten, gem 0,488 
5. Johan den Ridder, 46,66 wedstrijdpunten,  77,77 % winstpunten, gem 0,817 
6. Jan Boeren,       45,68 wedstrijdpunten, 76,13 %  winstpunten, gem 1,277 
7. John Prins,       37,86 wedstrijdpunten, 63,10 %, winstpunten, gem 0,353 

1. Christ Joosen,       58,33 wedstrijdpunten,  97,21 % winstpunten, gem 0,229 
2. Ad den Hollander, 57,25 wedstrijdpunten,  95,40 % winstpunten, gem 0,460 
3. Johan den Ridder,  54,28 wedstrijdpunten,  90,47 % winstpunten, gem 0,336 
4. Jan de Craen,       47,38 wedstrijdpunten,  78,97 % winstpunten, gem 0,216 
5. John Prins,       46,00 wedstrijdpunten,  76,67 % winstpunten, gem 0,148 
6. Jan Boeren       44,54 wedstrijdpunten,  74,23 % winstpunten, gem 0,383 
7. Toon Oprins,       42,00 wedstrijdpunten,  70,00 % winstpunten, gem 0,183 

1. Jan Boeren,       57,83 wedstrijdpunten,  96,38 % winstpunten, gem 2,678 
2. Christ Joosen,       57,33 wedstrijdpunten,  95,55 % winstpunten, gem 1,491 
3. Ad den Hollander, 52,57 wedstrijdpunten,  87,62 % winstpunten, gem 2,916 
4. Johan den Ridder,  46,41 wedstrijdpunten,  77,35 % winstpunten, gem 1,382 
5. Jan de Craen,       43,33 wedstrijdpunten,  72.22 % winstpunten, gem 0,893 
6. John Prins,       45,68 wedstrijdpunten,  76,13 % winstpunten, gem 0,542 
7. Toon Oprins,       41,74 wedstrijdpunten,  69,57 % winstpunten, gem 0,768 
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Carnavals
menu 2016Carnavals
menu 20162016Carnavals 20162016Carnavals 20162016

3 gangen 
keuzemenu

€ 19,50
Voor de kinderen is er ook iets lekkers!

Bezoek onze Stube 
tijdens carnaval!

Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 februari 2016
Aanschuiven tussen 17:00 en 20:00 uur, reserveren kan!

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

Voor een avond culinair genieten!

moar nou effe nie!
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Bandstoten:  Ad den Hollander: 14 beurten, 39 ptn, 2,786 gem.,
10 punten
Jan de Craen: 14 beurten, 12 ptn, 0,857 gem, 5,71 punten
Driebanden: Ad den Hollander: 18 beurten, 11 ptn, 0,611 gem, 
10 punten
Jan de Craen: 18 beurten, 5 ptn, 0,278 gem, 8,33 punten
Winnaar hiervan was dus Ad den Hollander met 30 tegen 24,04 
punten.
POULE B, gespeeld op 13-10-2015
Libre: Jan Boeren: 17 beurten, 24 ptn, 1,412 gem, 5,22 punten
Christ Joosen: 17 beurten, 30 ptn, 1,765 gem, 10 punten
Bandstoten: Jan Boeren: 30 beurten, 37 ptn, 1,233 gem, 10 pun-
ten
Christ Joosen: 30 beurten, 15 ptn,  0,500 gem, 7,14 punten
Driebanden, gespeeld op 10-11-2015: 
Jan Boeren: 7 beurten, 11 ptn, 1,571 gem, 10 punten
Christ Joosen: 7 beurten, 1 ptn, 0,142 gem, 1,67 punten
De winnaar hiervan was Jan Boeren met 25,22 tegen 18,81 pun-
ten.
Uit deze uitslagen bleek dus dat Ad en Jan de finale speelden op 
onze jaarlijkse bijeenkomst op 13-12-2015.
Libre: Ad den Hollander: 27 beurten, 68 ptn, 2,519 gem, 7,91 
punten
Jan Boeren: 27 beurten, 46 ptn, 1,704 gem, 10 punten
Bandstoten: Ad den Hollander: 24  beurten, 32 ptn, 1,333 gem, 
7,91 punten
Jan Boeren: 24 beurten, 37 ptn, 1,704 gem, 10 punten
Driebanden: Ad den Hollander: 10 beurten, 11  ptn, 1,100 gem, 
10,00 punten
Jan Boeren: 10  beurten, 7 ptn, 0,700 gem, 6,36 wedstrijdpunten
De laatste partij was een zeer spannende partij, waarbij Ad bij 
zijn 8e beurt nog geen punt had gescoord en Jan reeds 6 punten 
had. In de 9e beurt haalde Ad 1 en Jan geen punt en in de 10e 
beurt eindigde  Ad zijn wedstrijd met 10 driebanders en won 
zodoende de partij.

Het bleek dat Jan clubkampioen 2015 geworden is met slechts 1 
carambole voorsprong in de 3 spelsoorten; slechts zelden is het 
zo spannend geweest. Jan won uiteindelijk het clubkampioen-
schap met 26,36 wedstrijdpunten tegen Ad 26,12 wedstrijdpun-
ten. Jan proficiat, je hebt het verdiend.
Wij waren om plus minus 17.00 uur gereed met deze wedstrij-
den en toen waren onze vrouwen ook aanwezig, met uitzon-
dering van de vrouw van de kampioen Jan Boeren, die moest 
helaas verstek laten gaan omdat ze moest werken. Ook waren 
aanwezig Christ  Verdaasdonk en zijn vrouw Liesbeth.
Als eerste vroeg de wedstrijdleider onze gastvrouw Erica naar 
voren om haar te bedanken voor de gastvrijheid en haar een 
bloemetje te overhandigen. Toen kwam het moment suprême 
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EN  TOEN GEBEURDE.....

en overhandigde onze clubkampioen van 2014, John Prins, de 
beker aan onze huidige clubkampioen Jan Boeren, maar niet 
voordat de wedstrijdleider had gecontroleerd of dat John er 
ook zijn naamplaatje bij had laten zetten, als clubkampioen van 
2014. John hield nog een korte toespraak tot Jan als kampioen 
van 2015 en overhandigde hem hierbij de beker.

Zoals jullie wel zullen zien op de foto’s was Jan zeer verheugd 
en content met zijn behaalde kampioenschap en wij zullen het 
komende jaar nog dikwijls moeten horen: “wie was er ook weer 
kampioen?”. Nadat de wedstrijdleider het formele deel had af-
gesloten, verzocht hij onze leden en hun vrouwen mee te gaan 
naar de zaal waar Erica en John een prachtig buffet voor ons 
hadden klaar gezet. Wij lieten ons het eten goed smaken en 
weer bleek maar eens dat De Ruif niet enkel bekend is om zijn 
gastvrijheid voor de verenigingen maar dat je er ook goed kunt 
eten. DAAROM DUS en zij lieten het zich goed smaken.

WERVELENDE START VOOR HARAGEI 
Kampioenenbal op eerste toernooi

Op het eerste toernooi van 
2016, dat werd gehouden in 
Gilze, was het aantal prijswin-
naars nauwelijks bij te hou-
den. Zonder iemand te kort 
te willen doen willen we er 
enkele judoka’s uitlichten. Zo 
zagen we in de -24 klasse een 
finale tussen trainingsmaatjes 
Tyn van Rosmalen en Darren 
Rombouts. De wedstrijd was 
erg spannend, er werd dan ook 
niet gescoord.  Tyn ging er op 

beslissing met de overwinning vandoor,  Darren werd tweede.
Naut Bello wist in zijn nieuwe categorie meteen de titel voor 
zich op te eisen, super knap gedaan! Marit Visschers ging door 
met waar ze in 2015 mee was begonnen: toernooien winnen. 

Lieke Godschalk heeft aangetoond grote stappen te hebben ge-
maakt door een derde prijs te bemachtigen.
Hieronder de uitslagen van alle Terheijdense judoka’s op een 
rijtje:
1e plaats: Marit  Vischers en Naut Bello
2e plaats: Mirte Westgeest, Darren Robouts, en Pieter  Vischers
3e plaats: Lieke Godschalk en Lotte Westgeest.
Ook interesse in judo bij Haragei? Dat kan al vanaf 4,5 jaar. Kijk 
eens op www.teamharagei.nl voor meer informatie. 
Mail: teamharagei@hotmail.com

OPENBAAR  VERVOER

Dit bestaat al vrij lang.  Vanuit de middeleeuwen tot in de 19e 
eeuw bestond het openbaar vervoer uit de trekschuit en de 
postkoets. De trekschuit ging lange tijd dagelijks over de Mark 
heen en terug naar Breda. De postkoets reed nog niet dage-
lijks van Breda door Terheijden, Wagenberg en Zwaluwe om bij 
Moerdijk met de pont overgezet te worden naar Dordrecht. 
Zowel de trekschuit als de postkoets namen ook kleine vrach-
ten mee. Na de aanleg van de rijksweg Breda – Moerdijk in 1821, 
die door Terheijden en Zevenbergschen Hoek liep, begon dat 
te veranderen. De trekschuit kreeg minder klanten en de post-
koets ging meerdere keren rijden. Maar na de komst van de 
treinen reden er ook steeds minder postkoetsen, zeker toen in 
1871 bij Moerdijk de spoorbrug was gekomen. 
Die voormalige postkoetsen gingen toen dienst doen als open-
baar vervoer van en naar de stad. De postkoets werd voortaan 
“paardenbus” of “omnibus” genoemd. Daar konden 6 tot 8 pas-
sagiers mee. Een stalhouder in Princenhage startte in 1906 een 
omnibusdienst van Wagenberg naar Breda. Op de foto uit 1910 
staat deze omnibus bij het vertrekpunt voor logement-café De 
Roskam op de hoek Dorpsstraat – Kerkstraat. De  Wagenberge-
naar  Therus van Alphen was in 1915 koetsier.  Daarna was dat 
Antoon  Anthonissen, die de bijnaam  Toontje “de bus” kreeg en 
in  Terheijden kastelein is geworden. 

In de jaren 20 was het gedaan met de paardenbus en kwam 
hier de eerste grote autobus, genaamd “auto omnibus”. Deze 
was van de Terheijdense ondernemers Schets en Van Bekhoven. 
Enkele jaren later reed hier in de omgeving de bus van de “Al-
gemeene Transport Onderneming ATO”, waarvoor men in café 
De Gouden Leeuw “plaatskaarten” kon kopen. Die maatschappij 
werd weer opgevolgd door de BBA en tegenwoordig verzorgt 
Arriva het openbaar vervoer. Meer hierover is te zien en te le-
zen in de Vlasselt-boekjes 106 en 133.
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ZAKELIJK NIEUWS

En er is weer verandering gekomen. De grote bussen rijden nu 
een andere route door Terheijden en niet meer door Wagen-
berg. Vanaf december 2015 is de kleine “buurtbus” gaan rijden, 
met vrijwilligers als chauffeur, van Terheijden door Wagenberg 
naar Made en terug: de TWM 222.
Johan van der Made

KINDERDAGVERBLIJF NANOQ IN MADE 
met unieke openingstijden in de omgeving!

Kdv Nanoq is een kleinschalig kin-
derdagverblijf in Made, voor 0-4 jari-
gen.
Door de kleinschaligheid kunnen we 
goed inspelen op het individuele kind 
en de wensen van ouders.  We zijn erg 

flexibel, bieden verschillende opvangvormen aan en hebben rui-
me openingstijden. Naast de vaste opvang kan men ook inciden-
tele, tijdelijke, weekend- en flexibele opvang afnemen.  We zijn 
het hele jaar open m.u.v. feestdagen, van maandag t/m zater-
dag is opvang mogelijk tussen 6.30 u. en 18.30 u. 
Er is plaats op de dagen dat je opvang wenst. Wij werken met 
thema’s en sturen de kinderen in de groep individueel aan op 
hun eigen kunnen. Zo kan ieder kind op zijn eigen manier en 
tempo groeien.  We hebben een deels overdekte buitenruim-
te en doen diverse activiteiten buitenshuis, zoals naar de su-
permarkt, bibliotheek, postkantoor, markt, kinderboerderij, e.d. 
Omdat onze locatie inpandig zit bij zwemschool  Van Geloof, 
hebben wij ook de gelegenheid om op afgestemde Nanoq-uur-
tjes met de kinderen te gaan zwemmen. 
Binnen het dagprogramma verweven de baby’s zich met een 
aangepast schema zoals zij thuis gewend zijn. Door de klein-
schaligheid heerst er een gemoedelijke, vertrouwde sfeer op de 
groep. De kinderen zijn allemaal even enthousiast en we hebben 
een fijne samenwerking met ouders. Ons team is klein, dus voor 
iedereen vertrouwde gezichten op de groep. 
Heb je opvang nodig, op welke manier dan ook, of wil je gewoon 
een keer een kijkje komen nemen, dan ben je op afspraak wel-
kom om mogelijkheden te bespreken. Kijk op www.kdv-nanoq.
nl of bel 06 23213730.  Tot ziens bij kdv. Nanoq!

SAMEN SLANK:
De eerste stap naar een slanker en gezonder leven

In Wagenberg, vanuit haar landelijk ge-
legen praktijk Samen Slank, wil Ju-
dith Sibon-Rasenberg graag haar pas-
sie en enthousiasme delen om cliën-
ten te begeleiden en te stimuleren om 
eenvoudig, verantwoord en succesvol 
af te vallen. Daarnaast streeft ze er-
naar, er zorg voor te dragen dat men 
na het bereiken van het streefgewicht 

een gezonde leefwijze blijft hanteren. 
Judith vertelt over de nieuwe uitdaging die zij met ingang van 
dit jaar is aangegaan. Wie is zij en hoe werkt die eerste stap 
naar een, door ieder zo gewenst, slanker en gezonder leven? Het 
woord is aan Judith:
Als geboren en getogen Terheijdense zijn wij enkele jaren gele-
den verhuisd naar een woonboerderij in Wagenberg, waar wij 
volop genieten van de ruimte en de rust om ons heen. Na ruim 
28 jaar bij ons familiebedrijf (Aannemersbedrijf Rasenberg) ge-

werkt te hebben, heb ik vorig jaar de keuze gemaakt een andere 
weg in te slaan en heb dan ook in maart afscheid genomen van 
ons bedrijf. 
Mijn intentie was om eerst één à twee jaar thuis te blijven en 
dan te gaan kijken wat er eventueel op mijn pad zou komen. En 
dat kwam sneller dan verwacht, want in juli werd ik benaderd 
door Ellen de Jonge met de vraag of ik haar consulentschap van 
Cambridge voort wilde zetten, daar zij haar praktijk in Ter-
heijden ging sluiten. Een geweldig aanbod dat ik met beide han-
den aangenomen heb. 
Inmiddels heb ik de opleiding succesvol afgerond en heb ik enke-
le maanden stage gelopen bij Ellen om de kneepjes van het vak 
te leren en haar cliënten te leren kennen.
Hoe verloopt de weg naar een slanker en gezonder leven? On-
derzoeken hebben aangetoond dat gewichtsbeheersing op lange 
termijn een aanzienlijk betere kans van slagen heeft als het afval-
len gepaard gaat met het aanpassen van het gedrag, een goede 
motivatie en enthousiaste ondersteuning.
Afslanken door middel van onze Cambridge shakes, porridge 
(pap), soep en repen is de eerste stap,  maar de allerbelangrijkste 
fase is de gewichtsbeheersing met de daarbij behorende aanpas-
sing van de leefstijl.

Natuurlijk weten we allemaal dat we een gezonde leefstijl moe-
ten hanteren, dat wil zeggen gezond eten, veel bewegen en veel 
water drinken. Klinkt allemaal logisch…… maar toch zullen ve-
len van ons helaas moeten erkennen dat het in de praktijk niet 
altijd zo verloopt.
Studie, werk, kinderen, feestjes, stress, hormonen, ieder kan wel 
een reden verzinnen om zich niet aan die gezonde leefstijl te 
houden.  We zijn tenslotte allemaal mensen. 
Allereerst moet de oorzaak van jouw leefstijl opgelost worden 
en dan moet je een gezonde leefstijl willen. Je moet bewust 
worden van je leefstijl. En tot slot gaat ‘de knop’ om en als die 
omgaat dan kun je er voor gaan. 
Ben jij er van overtuigd dat het nu jouw tijd is om te werken 
aan een gezonde leefstijl, dan ziet Judith je graag, na afspraak, in 
haar praktijk om samen de weg in te slaan naar een slanker en 
gezonder leven.
Neem vrijblijvend contact op voor nadere informatie of voor 
het maken van een af-
spraak.
Judith Sibon-Rasenberg - 
Samen Slank Cambridge 
consulent - Hoevenseweg 
8, 4845 PD  Wagenberg
06-50217351
samenslank@ziggo.nl, 
www.cambridgeweight-
plan.nl. 
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VAN  ALLES  WAT

PUUR  WIT PRESENTEERT: SUZANNE 
JARVIE 
(met Chris Brown & Rocky Roberts)

In de Puur Wit concertenreeks zal Suzanne Jarvie, begeleid door 
Chris Brown & Rocky Roberts, op donderdag 28 januari 
2016 optreden in het Witte Kerkje in Terheijden. De Canadese 
Suzanne Jarvie imponeerde met haar debuutplaat Spiral Road, 
die meteen vergelijkingen oproept met Lucinda Williams en Em-
mylou Harris. Elf pareltjes vol hartzeer, pijn en prachtige muziek. 
Een plaat die een groot publiek verdient.
Suzanne Jarvie

Het is alweer een jaar geleden 
dat Suzanne Jarvie haar de-
buutplaat Spiral Road lanceer-
de. In die tijd zijn er meer dan 
20 lovende kritieken op deze 
CD verschenen in de VS, Cana-
da, Nederland, Engeland, Duits-
land, Italië en Frankrijk. 
Het feit dat Suzanne Jarvie pas 
nu aan een solocarrière begint 
is vrij uitzonderlijk, want qua 
leeftijd is ze toch al in de buurt 

van de 50 jaar. Het komt doordat ze vroeger podiumangsten had 
en zodoende er voor gekozen heeft om eerst haar universitaire 
studie positief af te ronden en als advocate aan de slag te gaan. 
Vervolgens is zij ook nog getrouwd en moeder van vier kinde-
ren. Een tragisch ongeval van haar 14-jarige zoon, die ernstig 
gewond raakte na een val van een draaitrap en in een coma 
belandde, was trouwens de directe aanleiding tot het feit dat 
ze tijdens diens moeizame revalidatieperiode terug naar haar 
akoestische gitaar greep en eigen liedjes begon te componeren. 
Het hele gezin was het er unaniem over eens dat ze die liedjes 
moest vereeuwigen op een plaat en zo gebeurde. 
Haar inspiratie wordt voortgezet met de lancering van een EP 
met 6 nieuwe songs in januari 2016. Intussen is ook een nieuw 
album geschreven en dit zal waarschijnlijk in productie gaan in 
de herfst van 2016, voor een release in het begin van 2017.
Kaartverkoop
Kaarten voor het optreden van Suzanne Jarvie kosten € 13,- en 
zijn verkrijgbaar bij  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 puur-
wit@gmail.com. Geef de naam van de artiest aan en het aantal 

Ing. Joep F.M. Mulder RMT 
Bouwkundige - Makelaar - Taxateur

info@muldervastgoedadvies.nl www.muldervastgoedadvies.nl
Vlierlaan 18 
4844 HK Terheijden 
Kantoor   076 - 593 3500 

M A K E L A A R  /  T A X A T E U R

E N  M E E R  !
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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 of www.
facebook.com/puurwit.  Twitter: @puurwit

IETS  VOOR U?

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

van administratie  tot zorg. Op de digitale vacaturebank www.
swodrimmelen.nl/vip vind je een volledig overzicht. Heeft u in-
teresse in één van deze vacatures, bel dan met 0162-451894 of 
mail naar VIP@swodrimmelen.nl. 
Buurtbemiddelaar 519
Door inwoners, voor inwoners! Buurt Bemiddeling Drimmelen 
is op zoek naar vrijwilligers die willen bemiddelen bij conflicten 
tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en buren. Daar-
bij is het op gang brengen van de communicatie en een goede 
verstandhouding heel belangrijk. Je wordt hierin bijgestaan en 
ondersteund door een advocaat en andere bemiddelaars. Wil jij 
een steentje bijdragen aan een goede sfeer in gemeente Drim-
melen? Neem dan contact op met VIP!
Gezelschap gezocht voor een oud militair 3481
Een ex-militair van 80 uit  Wagenberg is op zoek naar gezelschap 
om samen ergens wat te gaan drinken of gewoon gezellig te 
kletsen. Meneer heeft een ernstig geheugenprobleem en praat 
graag over zijn tijd als militair. Verder heeft hij het graag over 
vroeger, bootjes en vogels. Houd je van kletsen en gezelligheid? 
Stel je open voor een nieuw contact. 
Advertentieverkoper 3417
Lijkt het jou leuk om met bedrijven uit je eigen gemeente om de 
tafel te zitten? En met hen te praten over mogelijkheden over 
adverteren op radio, tv, kabelkrant of een website? Dan ben jij 
de geschikte persoon voor deze functie. Omroep Drimmelen is 
op zoek naar een enthousiaste advertentieverkoper. Meld je aan 
voor deze uitdagende vacature!
(Audio)Technicus bij de omroep 731
Ben jij technisch en heb je feeling voor het bedienen van panelen 
en dergelijke? Grijp dan nu je kans! Omroep Drimmelen is op 
zoek naar een Audio-technicus voor bij de omroep. Je onder-
steunt de presentator tijdens de uitzending en zorgt er voor dat 
geluidsdragers en jingles op tijd worden gestart en bent verant-
woordelijk voor de microfoons. Heb je interesse in deze functie, 
laat het VIP weten!
Er is een groot scala van functies beschikbaar bij Omroep Drim-
melen, kijk voor meer informatie op www.swodrimmelen.nl/vip

PROJECTBEZOEK INDIA

We zijn kortgeleden met een tevre-
den gevoel teruggekeerd van ons 
projectbezoek aan India. Het educa-
tieproject voor meisjes van de laagste 
kaste in de plaats Sarnath loopt bij-
zonder goed.  Wij zijn erg onder de 

indruk van de wijze waarop onze projectcoördinator Elsamma 
een groep van 22 meisjes helpt om via onderwijs de armoe-

de te ontvluchten en zo te werken aan een betere toekomst. 
Het onderwijsprogramma dat de zusters aanbieden verloopt 
op een goed gestructureerde wijze.  Vanuit het zusterhuis waar 
de groep meisjes gedurende de schooljaren verblijft, bezoe-
ken ze nabijgelegen scholen. Naast onderwijs en huiswerkbe-
geleiding zijn ook cursussen EHBO, gehandicaptenzorg, yoga, 
meditatie en karate in het onderwijsprogramma van de zus-
ters opgenomen. Zuster Elsamma wordt daarbij geassisteerd 
door de zusters Maggie en Sunita en daarnaast zijn ook een 
karateleraar en een EHBO-trainer aan het team toegevoegd. 

In incidentele gevallen wordt aan talentvolle meisjes een aanslui-
tende beroepsstudie zoals verpleging of secretariaat aangeboden.  
We hebben samen met zuster Elsamma een bezoek gebracht 
aan enkele dorpen waaruit de meisjes afkomstig zijn en waren 
getroffen door de armoede waaronder deze mensen gebukt 
gaan. Ook hun kinderen moeten al jong aan de slag om het ge-
zinsinkomen aan te vullen.  Alleen via onderwijs kun je aan deze 
situatie iets trachten te veranderen. De meisjes die via het pro-
ject onderwijs hebben gevolgd worden na het behalen van hun 
diploma de toekomstige steunpilaren van hun dorpsgemeen-
schap. Zij kunnen deel gaan uitmaken van het dorpsbestuur en 
zo invloed uitoefenen op de gang van zaken in hun dorp. Een van 
hun belangrijke taken is om de dorpsgemeenschap aan te moe-
digen om hun kinderen naar school te laten gaan. Want onder-
wijs is het machtigste wapen om de maatschappij te verbeteren 
(uitspraak Nelson Mandela).
Zie www.facebook.com/stichtingfocusoneducation voor meer 
informatie en foto’s.
Vriendelijke groet, Jacques en Marijke den Ridder Stichting Fo-
cus on Education.

ZONNEBLOEM  TERHEIJDEN

De Zonnebloem afdeling Terheijden wil al haar 
donateurs bedanken en wenst hen en al haar gas-
ten een voorspoedig 2016 toe.
De Zonnebloem, waar iedereen welkom is en 
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zich thuis voelt.  Waar je als vrijwilliger met je ideeën en talenten 
terecht kunt.  Waar je met veel liefde en plezier je tijd geeft.
De Zonnebloem moet het eerste zijn waar mensen met een 
lichamelijke beperking aan denken, wanneer ze behoefte hebben 
aan sociaal contact.  Aan een dagje uit. Of aan een zorgeloze 
vakantie. Donateurs willen daar graag een bijdrage aan geven. 
Omdat ze weten dat hun gift echt aan een goed doel wordt 

besteed.
Wilt u gast worden van de 
Zonnebloem of lijkt vrijwilliger 
u ook fijn, neem dan contact op 
met Ria Meijvis (secretariaat) 
076-5932107 of met een van 
onze andere vrijwilligers.
 

OMROEP  DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actu-
aliteiten van en voor Drimmelen en omgeving waarbij actuele 
onderwerpen in de schijnwerpers gezet worden. Hebt u een 
nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? 
Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Tractors By Night

Een prachtige stoet van verlich-
te trekkers trok zaterdagavond 
2 januari in de gemeente Drim-
melen rond. In totaal reden 
er 31 tractoren mee in deze 
tiende Tractors by Night-tocht. 
De route begon in Terheijden 

om vervolgens via Wagenberg, Made, Lage Zwaluwe en Hooge 
Zwaluwe naar het eindpunt in Wagenberg te rijden. De tocht 
wordt georganiseerd om de kernen van de plaatsen een gelukkig 
nieuwjaar te wensen. Omroep Drimmelen filmde op verschil-
lende plekken langs de route om u deelgenoot te maken van 
deze mooie traditie.
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Opening themajaar heemkundekringen
Heemkundekring Willem Sni-
ckerieme heeft voor 2016 als 
jaarthema ‘de betekenis van 
de scheepvaart vroeger en nu 
voor de Zwaluwse dorpen, 
Moerdijk en Made Drimmelen’. 
In samenwerking met heem-

kundekring Made-Drimmelen en Moerdijk zal komend jaar o.a. 
het vervoer van griendproducten vanuit de Biesbosch en de ver-
werking daarvan in de dorpen behandeld worden. Daarnaast zal 
ook aandacht worden besteed aan de visserij in Zwaluwe en 
Moerdijk en het hedendaagse gebruik van de haven voor recre-
atie, scheepvaart en aanverwante bedrijven. Op 29 december 
2015 werd het themajaar geopend aan boord van het motor-
schip  Variant. Omroep Drimmelen was erbij en maakte een 
verslag.
Nieuwjaarsduik Lage Zwaluwe

Wie dacht dat de Nieuwjaars-
duik dit jaar in bijna zomerse 
temperaturen zou plaatsvinden 
kwam toch nog bedrogen uit. 
Ondanks het warme decem-
berweer was het op nieuw-
jaarsdag ineens een stuk frisser. 

Maar dat kon de pret zeker niet drukken, want er waren weer 
veel enthousiaste bezoekers die het  jaar met een frisse duik 
inluidden. Dit jaar was het thema ‘Elfjes’, want het was de elfde 
Drimmelense Nieuwjaarsduik. Nog even terugkijken? Kijk dan 
naar onze uitzending van dit evenement.
Spetterende show Harmonie Terheijden

Op 20, 21 en 22 november or-
ganiseerde Harmonie Ter-
heijden in De Cour een specta-
culaire revueshow die geheel in 
het teken stond van Las Vegas. 
Instrumentalisten, dansers, zan-
gers, een illusionist en natuur-
lijk het orkest namen het pu-

bliek mee in ‘A Night at  Vegas’.  We zenden een korte impressie 
uit van deze wervelende show. Deel 1 komt nu in de uitzending; 
later volgt een samenvatting van het deel na de pauze. Voor 
belangstellenden en liefhebbers is de integrale opname van de 
show verkrijgbaar bij de Harmonie.  
Gemeente Actueel
Anneke van Omme, communicatieadviseur van de gemeente 
Drimmelen,  vertelt onder meer over een avond die georgani-
seerd wordt rondom zwerfvuil en hoe het ervoor staat met het 
Centrumplan in Made. Burgemeester Gert de Kok gaat daarna 
met Joost Pieterman in gesprek over het verloop van de jaar-
wisseling,  uitbreiding van de capaciteit handhaving voor de vei-
ligheid en leefbaarheid in de gemeente en de prioriteiten voor 
2016 in het beleid voor openbare orde en veiligheid.

STEM OP JE FAVORIETE 
CARNAVALSPLATEN 
De Carnavals Top 30 van Omroep Drimmelen

Het is weer mogelijk om te stemmen op jouw favoriete car-
navalsplaten voor de Carnavals Top 30! Op de website http://
carnavalstop30.simpsite.nl/stemmen vind je een poll met daarin 
een aantal opties waaruit jij je favoriete platen kunt kiezen. Het 
is mogelijk om elke 24 uur een stem uit te brengen op je favo-
riete plaat van dit moment.

De platen met de meeste stemmen worden 2 februari 2016 uit-
gezonden in de zes uur durende live uitzending van de Carnavals 
Top 30 vanaf 18.00 t/m 00.00 uur vanuit café De Harmonie in 
Terheijden. Stemmen kan tot 31 januari 2016.
Staat jouw favoriete plaat er niet tussen? Geen probleem, want 
deze kan worden toegevoegd door je suggestie te sturen naar 
het email-adres carnaval@omroepdrimmelen.nl.
Natuurlijk zijn we als team van de Carnavals Top 30 ook nog op 
zoek naar verenigingen en bouwclubs voor hun inbreng in dit 
radioprogramma. Heb jij nieuws te melden over jouw club? Kom 
langs in de studio. Mail ons via carnaval@omroepdrimmelen.nl. 
Meer informatie kun je vinden op www.omroepdrimmelen.nl/
carnaval.  Tot ziens in onze studio! 
DJ Ricardo Uitermark, DJ Erwin van Etten en de rest van het 
Carnavals Top 30 team van Omroep Drimmelen

SPREEKUUR  RIJBEWIJSKEURING

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor 18 februari terecht op het spreekuur 
in De Mayboom, Kerkstraat 10 in Made. Schikt de datum u niet, 
dan zijn er andere mogelijkheden in de regio.  Voor senioren 
kost de keuring € 35,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rij-
bewijs C/D/E is het € 52,50.  
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar 
het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeurin-
gen: 088 2323300. Zelf een datum plannen kan via www.regel-
zorg.nl. 
De keuring is verplicht voor automobilisten die 75 jaar of ouder 
zijn op het moment dat het rijbewijs moet worden verlengd en 
voor automobilisten met rijbewijs C/D/E. Soms is een bezoek 
aan een keuringsarts ook verplicht als de leeftijd van 75 jaar 
nog niet is bereikt. Of dat voor u het geval is, kunt u nagaan op 
www.keuringscheck.nl. Zo kan worden voorkomen dat pas bij 
aanvraag van een nieuw rijbewijs blijkt dat een keuring nodig is. 
En dat lukt dan niet meer op tijd. Ook worden op deze manier 
onnodige keuringen, met alle kosten van dien, voorkomen. Op 
de website wordt ook aangegeven welk van de 3 keuringsfor-
mulieren –de zogenaamde Eigen Verklaring– u nodig heeft. De 
Eigen  Verklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten en met 
DigiD via mijn.cbr.nl. Ook is het mogelijk Regelzorg te vragen 
u een Eigen  Verklaring toe te zenden.  Voor vragen over het 
invullen van de Eigen Verklaring kunt u contact opnemen met 
de medisch adviseur van Regelzorg.  Verwerking en beoordeling 
ervan door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) 
kan tot drie maanden in beslag nemen. Daarom wordt geadvi-
seerd om ten minste vier maanden voor het verlopen van het 
rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.

SPIRITUELE  WANDELTOCHT IN 
TERHEIJDEN

Zondag 31 januari 2016 wordt er een Spirituele Wandeltocht in 
de mooie natuur van  Terheijden georganiseerd door Annie Fens. 
Deze spirituele wandeling duurt van 10.00 uur tot ongeveer 12.30 
uur. Tijdens deze wandeling worden er 2 meditaties gegeven en 
een EFT-sessie.  Het is een spirituele ontdekkingstocht naar 
jezelf en hierbij je intuïtie en helend vermogen aanspreken. In 
stilte bij jezelf zijn en de natuur helpt je daarbij. 
Bij aanvang van de spirituele wandeltocht kun je een labyrint-
kaart trekken voor jezelf. De spreuk op de kaart kun je 
gebruiken als thema voor de wandeling.  Welk thema speelt 
er en wat kan dat thema jou aan inzicht brengen? Ook kun je 
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te komen voldoen.
Voorts kunt u alvast in uw agenda de datum noteren van een 
themamiddag welke gehouden wordt op 29 januari a.s. in de 
Cour: Carnaval 2016. Mede namens carnavalsvereniging De 
Schraansers nodigen wij u allen uit voor een hele gezellige car-
navalsmiddag. De ontvangst is vanaf 13.00 uur en om 13.30 uur 
barst het feest los.  We beginnen met koffie en cake, beschikbaar 
gesteld door Joep van de Harmonie. Verder genietend met de 
nodige drankjes, beschikbaar gesteld door de carnavalsvereni-
ging en onze eigen vereniging, wordt het een gezellige boel. Ook 
zal prins Pierre de 2e met zijn gevolg zijn opwachting maken om 
gezamenlijk de feestvreugde te vergroten. Als afsluiting wordt u 
nog eens getrakteerd door Joep op een lekker broodje. 
Het bestuur

ZORGEN OVER  VEILIGHEID 
BREDASEWEG EN ZEGGELAAN 

In Terheijden zijn de afgelopen 
maanden twee doorgaande we-
gen aangepast. De Bredaseweg is 
opnieuw geasfalteerd en daarmee 

een stuk netter en comfortabeler geworden en de Zeggelaan is 
voorzien van bushaltes. 
Tijdens de werkzaamheden aan de Bredaseweg is de fietsover-
steekplaats verplaatst van de bocht bij de roeivereniging naar 
het rechte stuk van de weg. Het lijkt dat dit de situatie minder 
veilig heeft gemaakt. Regelmatig moeten fietsers of auto’s uitwij-
ken om elkaar niet te raken.
Ook in de Zeggelaan is de situatie vooral voor fietsers onveili-
ger geworden nu door de nieuwe dienstregeling van Arriva de 
lijnbussen door deze straat rijden. In deze straat is het fietspad 
niet van de rijbaan gescheiden en veroorzaken de huidige (tijde-
lijke) haltes grote problemen, omdat de bussen op de fietsstro-
ken moeten stilstaan. In de bocht ter hoogte van de Vlietstraat 
is zelfs een verhoogd gedeelte verwijderd dat ongeveer tien jaar 
geleden juist is aangelegd om de veiligheid van fietsers te ver-
beteren.
Groen Drimmelen (VP/D66) heeft vorige maand vragen gesteld 
over de veiligheid van fietsers door deze aanpassingen. Voor 
Groen Drimmelen (VP/D66) staat veiligheid altijd voorop.  Als 
hier extra budget voor nodig blijkt te zijn, zal de gemeente-
raad dat op korte termijn moeten bespreken om te zorgen dat 
er een optimale oplossing wordt gevonden om de veiligheid 
ten minste op het oude niveau terug te brengen. Als er geen 
verbeteringen worden aange-
bracht of toegezegd, zal Groen 
Drimmelen (VP/D66) hierover 
tijdens de volgende raadsver-
gadering vragen stellen of een 
motie indienen. 
Voor aanvullende informatie 
of vragen kunt u contact op-
nemen met Leo Mol, raadslid 
voor Groen Drimmelen (VP/
D66), via e-mailadres LMol@
drimmelen.nl of via www.
groendrimmelen.nl.

daarbij nog een actie-kaart trekken. Deze kaart geeft aan welk 
aspect extra aandacht nodig heeft om je pad goed te kunnen 
lopen en te doen wat goed voor je is en wat tegelijkertijd goed 
voor alles is. En welke kwaliteiten of talenten van jezelf zou je 
kunnen benutten?
We gaan de natuur in, de beste manier om onze aura schoon 
te maken en om onze chakra’s te openen en weer op te laden. 
De natuur en de stilte en rust zullen ons helpen.  We laten 
het “oude” los en verwelkomen het “nieuwe”. Laat het maar 
gewoon gebeuren, dat gaat vanzelf tijdens deze wandeling.
Aanmelden via e-mail info@anniefens.nl of telefonisch 06-
53776005. Bijdrage: € 12,00 p.p.
Vertrek  vanaf de Munnickenheide, Munnikenhof  20 in  
Terheijden.  Voor meer info kijk op www.anniefens.nl.
“Lief mens, volg jouw pad van innerlijk weten” 

ST.  VRIENDEN  VAN HET PUZZELBAD

Het is weer even geleden dat u van 
ons gehoord heeft. Zoals zo veel 
mensen; druk, druk, druk. Waar-
mee, vraagt u zich af. Het is toch 
winter en dat heeft niets met een 
zwembad te maken. Klopt, maar 
dat betekent niet dat we stilzit-
ten. Afgelopen jaar hebben we 
weer veel ondernomen: feestjes 
(de schuimparty natuurlijk), dis-

co-avond, wandel 4 daagse, summersports week. Het was een 
zeer mooi seizoen. Zo mooi zelfs dat we hebben besloten ko-
mend jaar meer te gaan doen.
De wandel 4 daagse komt terug en we zijn nog wat groots van 
plan rond de langste dag. Houd facebook in de gaten! Tevens 
zijn we al druk bezig met de voorbereidingen om komend sei-
zoen weer open te kunnen. Daarbij is altijd hulp nodig! Voor alle 
actieve vrijwilligers hebben we ook nog wat leuks in petto…. 
dus: help mee! Aanmelden via mail of facebook. Ook hebben 
we afgelopen jaar het biermerk Puzzelaer gelanceerd. Van ieder 
biertje dat er verkocht wordt gaat een groot gedeelte naar de 
kas van de stichting! Dat is nog eens drinken voor het goede 
doel. Waar kunt u deze halen? Slijterij van Dongen en de Jumbo 
hebben hem in het assortiment.
Er is nog veel meer te vertellen, maar dat bewaren we voor een 
volgende editie van de Rondom de Toren.
OH JA, nog wel 1 ding. Ook dit jaar lopen we weer mee met de 
carnavalsoptocht. Om onze creatie in vol ornaat te zien, heeft 
u een smartphone nodig met barcode scanner app. Meer info: 
www.facebook.com/VriendenvanhetPuzzelbad.
Namens de stichting, Marcel Maan

VERENIGING  VAN SENIOREN

Al vele jaren werd in het eetpunt in de Cour elke donderdag de 
warme maaltijd bereid door 2 geweldige koks: Rina en Zus. Zij 
hebben aangegeven dit niet meer te kunnen doen en wij zijn hun 
erg dankbaar voor al de jaren dat zij dit verzorgd hebben. Nu 
moeten we op zoek naar nieuwe vrijwilligers die deze taak op 
zich zouden willen nemen. Degene die regelmatig hun maaltijd 
in de Cour komen nuttigen zullen u zeer dankbaar zijn. Hebt 
u interesse dan kunt u contact opnemen met het secretariaat,  
tel. 076-5932457 of met een van de bestuursleden van onze 
vereniging.
Op 27 januari en 26 februari is van 13.30 tot 15.00 uur gelegen-
heid in de Cour om de contributie voor het jaar 2016 contant 

www.rondomdetoren.nl
www.facebook.com/rondomdetoren
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SCHADE  JAARWISSELING

De schade die rond de jaarwisseling van 2015 naar 2016 is 
ontstaan aan straatmeubilair door vuurwerk en vandalisme be-
draagt in de gemeente Drimmelen ongeveer € 4200,-. Met name 
afvalbakken moesten het ontgelden. Vier afvalbakken werden 
vernield.  Verder was er schade aan 2 putdeksels, een kolk, een 
wipkip en een lamp van de parkeergarage van het gemeentehuis.   
Het bedrag valt € 4600,- lager uit dan het schadebedrag tijdens 
de jaarwisseling 2014-2015.  Toen bedroeg de schade € 9800,-.  
Het lijkt erop dat de inperking van de afsteektijden effect heeft 
gehad. Er mocht alleen vuurwerk worden afgestoken tussen 
18.00 uur op 31 december en 02.00 uur op 1 januari. Moge-
lijk heeft het feit dat in 2014 afvalcontainers en glasbakken on-
dergronds zijn geplaatst ook bijgedragen aan de afname van de 
schade. De meeste afvalbakken zijn overigens gesneuveld in de 
periode tussen sinterklaas en kerst. De binnenbakken daarvan 
zijn op de meeste plaatsen na de kerst verwijderd.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Geen hondenbelasting meer
Sinds 1 januari 2016 heft de gemeente geen hondenbelasting 
meer. Inwoners die nu een hond aanschaffen, hoeven deze dus 
ook niet meer aan te melden bij de gemeente. De gemeente is 
blij met honden. Honden hebben een belangrijke rol, want ze 
zorgen voor beweging, sociale contacten, sociale controle en 
veiligheid op straat.  Kortom,  honden zijn goed voor ons en 
voor de samenleving. Om uw hond prettig uit te kunnen laten
-zonder overlast- hebben we in de gemeente Drimmelen een 
aantal regels die bij wet zijn vastgelegd (in de APV, onze gemeen-
telijke verordening). Op www.drimmelen.nl (Wonen > Wonen 
& Leven > Openbare ruimte > Hondenbeleid) vindt u meer in-
formatie.
BEKENDMAKINGEN
Verkeersbesluit diverse gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat zij van plan zijn o.a. de bestaande gehandicaptenparkeer-
plaats op het parkeerterrein bij de Antonius Abtkerk in Ter-
heijden te verplaatsen naar de kerkzijde. De bebording wordt 
geplaatst op de locatie zoals aangegeven op de bij dit besluit 
behorende situatietekening.
Tegen dit voornemen kan iedere belanghebbende op grond 
van het bepaalde in de  Algemene wet bestuursrecht binnen 
6 weken na de dag van openbare kennisgeving een zienswijze 
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van 
Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made. Mondeling kunt u uw 
zienswijze kenbaar maken bij mevrouw Simons, afd. Openbare 
Werken, bereikbaar via telefoonnummer 140162. De ingebrach-
te zienswijzen zullen meegenomen worden bij het opstellen van 
het definitieve verkeersbesluit. 
Dit voornemen ligt gedurende de termijn van zes weken na de 
dag van openbare kennisgeving ter inzage op het gemeentehuis 
van Made, gevestigd aan Park 1 te Made.  U kunt dit besluit in-
zien gedurende de openingstijden.
Ingekomen omgevingsvergunning-aanvragen
Wagenberg, Dorpsstraat 2 (4845 CE) (W-2015-0499): Het ver-
bouwen en legaliseren van twee woningen.
Wagenberg, Vlasselt 3 (4845 EV) (W-2015-0503): Het kappen 
van een esdoorn.
Wagenberg, Vlasselt 3 (4845 EV) (W-2015-0504): Het aanleggen 
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van een inrit.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Molenstraat 54 (4844 AP) (W-2015-436): Het kap-
pen van een populier in de achtertuin.
Terheijden, Markstraat 6 (4844 CR) (W-2015-0422): Het uitbrei-
den van het ontmoetingscentrum, plaatsen van zonnepanelen en 
het kappen van drie bomen.
Terheijden, Zeggelaan (ong.) (W-2015-0478): Het kappen van 
een boom (esdoorn) voor het kantoorpand van SOVAK - met 
herplantplicht.
DORPSGERICHT WERKEN

Dorpsgericht werken gaat om het be-
vorderen van leefbaarheid, veiligheid en 
sociale betrokkenheid. Hiervoor werkt 

de coördinator dorpsgericht werken samen met bewoners, wo-
ningcorporaties, politie en straathoekwerker.  Wilt u ook bijdra-
gen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 140162 of 
llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen via twitter: 
@LilianDrimmelen. 
Informatiebijeenkomst over  Vrijwilligersacademie
De Vrijwilligers Academie Drimmelen (VAD) is van, voor en 
door vrijwilligers. Een aantal enthousiaste mensen uit de ge-
meente geeft de academie vorm en inhoud. Ze werken nauw 
samen met SWO en gemeente. Het VAD is bedoeld om men-
sen te ondersteunen bij hun vrijwilligerswerk zodat het vrijwil-
ligerswerk nóg beter en leuker wordt. Bij de academie kunnen 
cursussen, workshops, coaching, e-learning etc. aangeboden en 
gevolgd worden. 
Tijdens de bijeenkomst op 28 januari van 18.00 tot 20.00 uur in 
het gemeentehuis in Made kunt u kennis maken met het cursus-
aanbod, aangeven aan welke cursussen u behoefte heeft en of u 
zelf een cursus wil aanbieden. 
Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst, meld u dan aan via 
info@fransadriaanse.nl of corrie.marijnissen@swodrimmelen.nl 
of llambrechts@drimmelen.nl.

HUISVESTING STATUSHOUDERS: 
Versneld voldoen aan taakstelling

De gemeente Drimmelen zet zich in om versneld te voldoen 
aan de wettelijke taakstelling voor het huisvesten van status-
houders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in de eerste 
helft van 2016. De gemeenteraad gaf tijdens de opinieronde van 
14 januari aan akkoord te gaan met deze door het college voor-
gestelde koers. Het gemeentebestuur vindt het haar maatschap-
pelijke taak om mensen met een verblijfsvergunning te huisves-
ten. Uitgangspunten daarbij zijn kleinschalig en verspreid over 
de kernen. Het bestuur vindt de gemeente niet geschikt voor 
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grootschalige (nood)opvang.  Wel is ze bereid om een gemeente 
uit de regio hierbij ondersteuning te bieden (financieel of met 
beschikbaar stellen van medewerkers).
Met het versneld huisvesten van statushouders kunnen deze 
mensen eerder weg uit de asielzoekerscentra. Daarmee maken 
zij plaats maken voor mensen die de asielprocedure nog moeten 
doorlopen. Op die manier draagt de gemeente bij aan het lande-
lijke vluchtelingenvraagstuk op een wijze die bij Drimmelen past. 
De raad gaf aan dat de inzet van de gemeente moet gebeuren 
binnen het beschikbare budget. Daarnaast is goede communica-
tie belangrijk en moet snelle integratie van de nieuwe inwoners 
voorop staan. 
Elk half jaar krijgen gemeenten vanuit het rijk de opdracht om 
statushouders te huisvesten.  Het aantal is afhankelijk van het 
aantal statushouders en het aantal inwoners per gemeente. Voor 
Drimmelen bestaat de taakstelling voor de eerste helft van 2016  
uit huisvesting van 32 personen. Het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA) heeft aangegeven dat dit er meer kunnen 
worden. De verwachting is dat in 2016 er in totaal tussen de 90 
en 100 statushouders naar Drimmelen komen. Het gaat om ge-
zinnen, stellen en alleenstaanden (m/v).  Van deze laatsten wacht 
een groot deel op gezinshereniging.
Om  voldoende woningen te vinden onderzoekt de gemeente, 
samen met woningcorporaties en Vluchtelingenwerk, verschil-
lende mogelijkheden en locaties. In eerste instantie wordt geke-
ken naar  het huidig woningaanbod van de woningcorporaties. 
Is dit niet toereikend, dan wordt gekeken naar mogelijkheden 
op de particuliere markt en naar andere alternatieven. Dat kan 
bijvoorbeeld gaan om tijdelijke locaties die geschikt zijn voor 
kamerverhuur aan meerdere personen of  woonunits.

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

Diensten door de week  en  in het  weekend
Zaterdag 23 januari 19.00 uur: Woord- en Communievie-
ring.  Voorganger: Pastoraal werker H. Geppaart. Koor:  Anthony 
Singers.
Maandag 25 januari 10.30uur:  Woord- en Communievie-
ring in Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger Dhr. K. Kar-
remans.
Zaterdag 30 januari: GEEN  VIERING IN ONZE KERK.
ZONDAG 31 januari 10.00uur: OECUMENISCHE  VIE-
RING in ’t Witte Kerkje. Voorgangers: Dominee B. Fockens en 
Pastoraal werker H. Geppaart. Koor: Cantorij. 
Maandag 1 februari 10.30 uur: Woord- en Communievie-
ring in  Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger Dhr. P. van 
Gils.
Openingstijden parochiekantoor:
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 5931216. 
U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, 
een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzen 
enz. enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact 
opnemen met telefoonnummer 06-51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling:
Door de wet op de bescherming van de privacy, mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-

nen uw gezin iemand zelfstandig wonen laat het dan a.u.b. weten 
aan het Parochiekantoor, Markstraat 2. 4844 CR  Terheijden, tel. 
076 5931216. Bij voorbaat dank. 
MIJN KERK IN BALANS 
Ook in 2016 wil de  Vijf Heiligen Parochie toch weer enigszins in 
evenwicht zijn.  En dan bedoelen wij een evenwicht tussen inkom-
sten en uitgaven. Door middel van uw geldelijke bijdragen pro-
beert het parochiebestuur een evenwicht te bereiken. Immers 
de uitgaven zijn nodig om samen kerk te kunnen zijn.  Zonder in-
komsten geen kerk en geen zorg  voor anderen.  U wilt toch ook 
niet dat het zover komt. Dat u niet meer naar de kerk kunt in 
onze parochie, maar aangewezen zou zijn op andere parochies, 
verder weg. Dat we niet meer omkijken naar onze naasten die 
onze steun en hulp niet kunnen missen. Het is nog niet te laat. 
Om in de toekomst kerk te kunnen blijven is geld nodig.  Uw geld.  
De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kos-
ten, waaronder pastorale zorg, bijzondere vieringen, personeels-
kosten, het onderhoud van de gebouwen, verwarming, verlich-
ting, speciale projecten.
EENVOUDIG is de mogelijkheid om uw bijdrage aan de paro-
chie zonder drempel aftrekbaar te laten zijn voor de belastingen 
als u een afspraak wilt maken voor 5 jaar. Het fiscaal voordeel 
kan afhankelijk van uw inkomen zelfs oplopen tot 52%. Neem 
contact op met het parochiekantoor en wij regelen gratis voor u 
een  overeenkomst die door de belastingdienst  geaccepteerd is. 
Hebt u geen brief “Kerkbalans” ontvangen of bent u deze kwijt, 
dan kunt u altijd uw bijdrage gewoon storten op bankrekening 
NL06RABO0150601468 ten name van Vijf Heiligen Parochie. 
Mag het nieuwe jaar voor u,  voor onze kerk en voor onze paro-
chie een goed jaar worden. Uw parochiebestuur rekent op uw 
onmisbare medewerking en dankt u bij voorbaat.

KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 24 januari Regiodienst van De Vier Kring
Gezamenlijke dienst van de Protestantse Kerken Drimmelen/
Made, Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: ds. G.A. van de Weerd uit Geertruidenberg.  Thema: 
‘Overgave’.  Viering Heilig  Avondmaal. Diaconiecollecte geza-
menlijk project 2016: VluchtelingenWerk Drimmelen. Koffie-
drinken na de dienst.  Locatie: het  Witte Kerkje
Zondag 31 januari Oecumenische dienst
10.00 uur: ds. E. Fockens en pastoraal werker H. Geppaart.  Vie-
ring Heilig Avondmaal. Diaconiecollecte: PKN - Oecumene. Me-
dewerking wordt verleend door de Cantorij onder leiding van 
Mariëtte  Verkerk. Locatie: het Witte Kerkje.

CARNAVAL:  ZEEPKISTENRACE

Carnaval in het Schraansersrijk betekent veel lol en leuke activi-
teiten.  Een van die activiteiten is de Zeepkistenrace.
Ook dit jaar organiseert CV Ut Wur Wel Wa de Zeepkis-
tenrace. Traditiegetrouw op Carnavalsdinsdag wordt een 
bijzonder parcours opgebouwd. Hierover zal de zeepkist 
gaan rijden met daarin verschillende deelnemers. Zij gaan 
proberen om de snelste tijd op het scorebord te plaatsen.  
Vorig jaar moesten de deelnemers het nog tegen elkaar opne-
men op het parcours. Dit jaar worden er enkel individuele tijd-
ritten gereden. Het parcours biedt spanning en uitdaging, wat 
vaak hilariteit oplevert bij het publiek. 
Dinsdagmiddag rond 13.11 uur beginnen we met het uitleggen 
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Café dun Hermonie zet carnaval 2016  
op de kaort. 

  Café dun Hermonie 
Presenteert carnaval 2016 

 

Vrijdag: Opwermconcert 
Vur dun beste start opwermen in dun polonaise 

Méé goeie en gezellige bloaskapellen 
 

Zaterdag:  
’s middags gezellig kijken naar dun start van dun kinderoptocht 

’s avonds ‘André van Duin avond’ méé muziek uit die tijd,  
verkiezing vur de beste André van Duin Look-a-like 

en diverse bloasorkesten       
 

Zondag: verzamelen vur dun optoch  
’s middags méé zun alle naar dun optocht kijken, 

veur dun deur van ut café, méé dun borrelbar 
’s avonds feestmuziek méé diverse optredens 

Omstreeks 23:00 uur feestzanger Jack Kunkels 
 

Maandag: Senioren middag 
Senioren middag méé gratis koffie, cake, un consumptie  

en broodjes veur dun senioren 
Méé medewerking van ut Smartlappenkoor Traaie, un sauwelear,  

duo Vanalleswa en zangers Jeanne Rasenberg 
’s avonds muziekfestival méé Gin Ammezuur, un act en diverse bands 

 

Dinsdag: zeepkistenrace méé veul spektakel 
Inschrijven vanaf 13:00 uur  

Prijsuitreiking met Remco & Robert 
’s avonds het grote afsluitconcert met geweldige bloaskapellen 
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IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

van het parcours en kan men zich inschrijven. Om 13.30 uur 
zal Zijne Prinselijke hoogheid Prins Pierre dun Tweede van het 
Schraansersrijk de race openen. Na zijn openingsrit is het aan 
de deelnemers om de snelste tijd op het scorebord te plaatsen. 
Dit spektakel gaat plaats vinden voor Café de Harmonie in de 
Markstraat te  Terheijden. Zowel tijdens als na de race kunt u in 
en voor het café genieten van gezelligheid en een goed glas bier 
of iets anders.

BESTE  CARNAVALSVIERDER

Bij deze heb ik de eer en het genoegen u 
uit te nodigen voor dun Irste Bredasche 
Zitting, die plaatsvindt in de Avenue aan 
de Waterstraat 5 te Breda op zondag 
24 januari 2016, aanvang 14.00 uur. 
De middag wordt georganiseerd door 
het Kielegats Carnaval Museum (KCM) 
en de inkom is gratis.

KCM stelt zich ten doel het carnavals-erfgoed in stand te houden 
en uit te dragen naar iedereen die daar belangstelling voor heeft. 
Deze middag met onder meer carnavalsmuziek uit de jaren 1960-
1990 is daar een onderdeel van. Joep Peeters speelt alle nummers 

en u kunt lekker 
m e e k we k ke n 
of genieten, er 
zijn enkele acts, 
we zitten aan 
lange tafels en 
het wordt ou-
derwets gezellig. 
We beginnen na 
de Oeledienst, u 
loopt dan van-
uit de Grote 
Kerk zó naar de 
Avenue. Prins 
Petrus C Lie en 
zijn gevolg zijn 
ook aanwezig 
en luisteren met 
hun komst de 
middag in stijl 
op.
U bent van har-
te welkom!

EXPOSITIE OPEN  ATELIER IN 
BIESBOSCHCENTRUM  DORDRECHT

Bezoek vanaf heden bij Biesbosch-
centrum Dordrecht de expositie ‘Van 
Biesbosch tot Kunst!’ van Open Ate-

lier Dordrecht. Open Atelier Dordrecht is een vereniging die 
amateurkunstenaars samenbrengt. De kunstwerken die gemaakt 
worden bestaan uit schilderingen op linnen of paneel, bewerkt 
steen of hout,  Tiffany, tekeningen en nog meer. In Biesbosch-
centrum Dordrecht is een selectie van de kunstwerken te zien. 

De expositie is tot en met 29 maart 2016 te bezichtigen in Bies-
boschcentrum Dordrecht aan de Baanhoekweg 53. Geopend 
van dinsdag tot met zondag. Kijk voor openingstijden op www.
biesboschcentrumdordrecht.nl. De toegang is gratis. Meer in-
formatie over Open Atelier Dordrecht bij de heer J.A. van den 
Berg, tel. 078 6137576.   
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bliek wordt meegenomen op een ongewisse fantasietrip. Spooky, 
maar tegelijkertijd ook van een serene schoonheid. Terwijl mu-
sici en speakers zich rondom het publiek bevinden, kan de luis-
teraar om de sculptuur heen lopen en is zodoende onderdeel 
van het steeds veranderende geheel. Cocon als concert wordt 
live uitgevoerd door EnAccord Strijkkwartet. Voorafgaand en 
afsluitend is Cocon te beleven als geluidsinstallatie. Cocon was 
eerder te zien tijdens November Music in ‘s-Hertogenbosch en 
op Glow Eindhoven.
Ruimtelijke installatie in het teken van natuur en tech-
niek
De kopse kant staat dit jaar in het teken van Symbiose. Drie 
studenten animatie van AKV | St. Joost, Carlo Pietramale, Job van 
der Wielen en Jasper Ruiter, hebben speciaal voor deze ruimte 
een magische beleving gemaakt van visuele verhalen. Door mid-
del van projecties en animaties is er tijdens Cultuurnacht een 
fantastische reis te maken in de kopse kant waar de natuur de 
strijd zal aangaan met de techniek.

Kindercultuurnacht Belcrum 
Dit jaar is er speciaal voor de kleintjes een programma samen-
gesteld bij Podium Bloos, Theater Tiuri, Electron, The Scene of 
Dance en The Loads. Electron staat vanaf 19.15 uur in het teken 
van magie met artieste Mimi Zorz. Te zien is een visuele show 
met animatie, gebaseerd op het oude circus en prentenboeken. 
‘The rose and the tailcoat’ is een bewegend prentenboek uit 
het verleden; een sprookje van het circus vol met mysterie. De 
magie wordt voortgezet door illusionist Jochem Nooijen, die 
het publiek hard nodig heeft bij zijn act.

TOM  I’ISTELLE  VISUALISEERT  DE 
ONBEKENDE  BESTEMMING  VAN 
VLUCHTELINGEN

Het vluchten van mensen uit vrees voor 
oorlog en geweld is iets van alle tijden, 
maar recentelijk worden we weer over-
spoeld met beelden van vluchtelingen, die 
alles achterlaten en te voet of op gam-
mele bootjes vertrekken naar een onbe-
kende bestemming. De zoektocht naar veiligheid en geluk kan 
gezien worden als een oneindige reis, het continue verplaatsen 
van het ene land naar het andere en iedere keer, als het geluk 
een stukje dichter bij lijkt te komen, doet de volgende verplaat-
sing zich weer aan. 
Kunstenaar Tom I’istelle vroeg zich af waar het ophoudt. Blijft 
de vluchteling het eeuwige pakketje zonder bezorgadres? Deze 
gedachte heeft hij gevisualiseerd in een sculptuur van een vluch-

CULTUURNACHT  VERLICHT
Op vrijdag 22 januari vanaf 19.00 uur start de Cultuurnacht 
Breda met maar liefst 50 deelnemers. Dit jaar komt de Cul-
tuurnacht, naast het gewone programma, met het bijzondere en 
kwalitatieve programmaonderdeel Cultuurnacht Verlicht. Het 

programma van Verlicht bestaat uit bijzondere samenwerkingen 
tussen instellingen en cultuurmakers. Dit leidt tot een creatief 
en uitdagend programma dat je alleen tijdens de Cultuurnacht 
kunt ervaren. Dit jaar vindt de Cultuurnacht  Verlicht plaats op 
5 locaties: de Grote Kerk i.s.m. de Stilte, Nieuwe  Veste & Uitge-
verij De Geus (i.s.m. UNFOLD van studenten van AKV|St.Joost), 
Breda’s Museum, Stadsarchief Breda en Archeologisch Centrum 
Breda (i.s.m. onder andere BredaPhoto en Opera Zuid), Jdance 
& E-sites (i.s.m. Markenhage College en sambaband Maisquena-
da) én in de Belcrum met Podium Bloos, Electron,  Theater Tiu-
ri,  The Scéne of Dance & The Loads.  Verrassing, verwondering, 
kwaliteit en avontuur zijn gegarandeerd bij deze “must-sees” van 
de Cultuurnacht 2016.

CULTUURNACHT 2016 BIJ ELECTRON

Stichting Electron presenteert vrijdag 22 januari in haar gro-
te hal de multimedia-installatie Cocon van Dyane Donck, Iris 
Bouwmeester en Ruud  Terhaag. Met de installatie en concer-

tervaring Cocon omzeilen 
componiste Dyane Donck 
en beeldend kunstenaar 
Iris Bouwmeester op sub-
tiele wijze de piketpaal-
tjes tussen installatiekunst, 
performance, eigentijdse 
muziek en 3D-visuals. Het 
hart van Cocon wordt ge-
vormd door een sculptuur 
van Bouwmeester. Door 
3D videomapping-techno-
logie verandert dit object 
ingrijpend van vorm, kleur 
en sfeer. Deze veranderin-
gen worden aangestuurd 
door een filmische compo-

sitie van Donck door vier strijkers en surround elektronische 
soundtrack. De videobeelden van Ruud Terhaag creëren een 
geloofwaardige illusie. 
Klimatologische veranderingen vormen de inspiratie voor het 
psychedelische klankveld en het magische beeld van Cocon. De 
grootsheid ervan is beangstigend en prachtig tegelijkertijd; on-
danks de mogelijk traumatische gevolgen schuilt er schoonheid 
in de dynamiek van deze processen. De temperatuur daalt en 
je adem stokt. Strijkersklanken en een quadrafonische elektro-
nische soundtrack gaan in elkaar op en zwellen aan. Het pu-
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teling, gevangen in een pakketje dat al eeuwig onderweg is, be-
stemming (nog altijd) onbekend. Het kunstwerk zal tot en met 
24 januari te zien zijn op het NS-station in Breda, omdat dit 
symbool staat voor een plek van aankomen en vertrekken. Ook 
tijdens de Cultuurnacht Breda op 22 januari zal het werk van 
Tom te bewonderen zijn voor de bezoekers. 
Het werk van I’istelle is onderdeel van het project HEAD-
LINERS van presentatieplatform KOP.  Vier keer per jaar, eens 
per kwartaal, verschijnt er ergens in het land een kunstwerk 
of interventie. Waar precies? Dat blijft een verrassing! Kunste-
naars krijgen van KOP de opdracht met hun werk te reageren 
op een actueel, landelijk nieuwsfeit. Wat zijn de headlines die 
het landelijke nieuws beheersen? Waar vinden zij plaats? Aan de 
hand daarvan bepaalt de kunstenaar de plek waar hij zijn werk 
realiseert.

INLOOPHUIS DE HONINGRAAD

In februari zijn de volgende activiteiten:
Wereldkankerdag, Open dag Honingraad  
Op donderdag 4 februari is het Wereldkan-
kerdag en zal de Honingraad, evenals voorgaan-
de jaren, haar deuren openen voor alle belang-

stellenden. Op deze dag is iedereen welkom, zowel mensen die 
voor het eerst kennis willen maken met ons inloophuis als de 
mensen die regelmatig deelnemen aan een of meer van onze 
activiteiten.  Tussen 13.00 en 17.00 uur kan kennis worden ge-
maakt met een groot deel van onze activiteiten, wordt uitleg 
gegeven door de cursusbegeleiders en de gastheren en gast-
vrouwen. Tevens worden werkstukken van onze cursisten, die 
deelnemen aan creatieve cursussen, tentoongesteld. Een aantal 
van deze werkstukken kan worden gekocht door belangstellen-
den. De opbrengst daarvan is voor de Honingraad.

Dit jaar zijn we op deze dag voor het eerst ook in avonduren 
open tot 21.30 uur.  We willen graag ook de mensen die over-
dag bezet zijn de gelegenheid geven de Honingraad te bezoeken.  
We hopen dat we tevens diverse oncologen, verpleegkundigen, 
huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers kunnen begroeten. 
Zij hebben van ons een speciale uitnodiging gekregen.
Themabijeenkomst  
Op maandag 8 februari a.s. om 19.30 uur zal Prof.Dr. E. Keirse, 
Emeritus Hoogleraar Faculteit Geneeskunde KU Leuven een 
bijeenkomst verzorgen met als thema “Helpen bij verlies en 
verdriet, een opdracht voor elke burger”. 
Verdriet en verlies staan steeds om de hoek in ieders leven. Ie-
dereen weet dat verlies tot het leven behoort en toch bereiden 
weinig mensen zich hierop voor. Zowel rouwenden als omgeving 
stellen zich allerlei vragen. Is het normaal dat ik mij na maanden
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Frans Snoeren: Elfmeterse Vliet bij de Eendenkooi

Gerard van Vugt: de put van  Wagenberg

Anica Embregts: op de brug over de snelweg

José Rasenberg: rotonde Wagenberg

Gerard van Vugt: spiegelbeeld

Frans Snoeren: mooi Terheijden

Anica Embregts: railing van het fietstunneltje

Gerda Loonen: polder van Wagenberg
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nog verdrietig voel? Zal ik nog opnieuw kunnen genieten van 
het leven? Hoe komt het dat ik steeds weer allerlei dingen ver-
geet en dat ik me zo moe voel ook al heb ik bijna niets gedaan? 
Kunnen kinderen van drie jaar reeds de dood van hun opa be-
grijpen? Is het niet beter hen te beschermen tegen verdriet? 
En de vragen uit de omgeving. Is het wel goed dat ze zoveel 
over haar overleden man praat? Is het niet zich nestelen in het 
verdriet? Mag je kinderen confronteren met dood en sterven of 
is het beter er niet met hen over te praten?
Op al deze vragen wordt een antwoord gegeven. Mensen in ver-
driet en de mensen uit hun omgeving kunnen hierdoor beter 
begrijpen wat ze zelf en hun naasten doormaken en dat kan 
voor hen een belangrijke steun zijn.
De heer Keirse luisterde meer dan 40 jaar naar mensen in 
verdriet en reikt vanuit deze ervaring suggesties aan die hel-
pen om het verdriet te overleven en voor de omgeving 
om mensen beter te begrijpen en tot steun te kunnen zijn.  
Het gaat niet om de dood maar om het leven.
Indien u interesse heeft in het bijwonen van deze themabijeen-
komst dan verzoeken wij u dit uiterlijk donderdag 4 februari 
kenbaar te maken uiterlijk donderdag via ons mailadres wel-
kom@honingraad.nl of via ons telefoonnummer 076-5655291. 
Deelname is gratis.
Inloophuis De Honingraad,  J.W. Frisolaan 100, Breda.

OPBLAASBARE REUZENBEVER 
GESTOLEN UIT DE BIESBOSCH

De grote opblaasbare Biesbosch-bever die op Koningsdag in 
Dordrecht meevoer in de Grande Parade, is gestolen. De enor-
me bever werd ontvreemd uit de opslag van Parkschap Natio-
naal Park De Biesbosch aan de Baanhoekweg in Dordrecht. 
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TIP: 

 
Download onze gratis App.  

 

Made 
Van Gilslaan 11: 
Tussenwoning met berging,  ruime tuin en achterom, op ca. 150 m2. Inhoud ca. 315 m3. De woning is geheel v.v. 
van kunststofkozijnen,  dubbelglas en dakisolatie. O.a. lichte woonkamer (type doorzon) en 3 slaapkamers. 
Ideale starterswoning. Direct opleverbaar! 
Vraagprijs € 159.000,-- k.k. 

 

Wagenberg 
Wagenstraat 20 d:  
Mooi gelegen twee onder één kapwoning met berging en ruime oprit. Grond 229 m2. Inhoud ca. 375 m3.  
O.a. doorzon woonkamer, dichte keuken,  bijkeuken, ruime kelder, 3 slaapkamers, ruime badkamer, open zolder en 
achtertuin op het zuiden met uitzicht over landerijen. 
Vraagprijs € 215.000,-- k.k. 

 

Wagenberg 
Geerakker 24:  
Verrassend ruime hoekwoning met garage, gelegen in een kindvriendelijke omgeving, op 219 m2. Inhoud ca. 450 
m3. O.a. L-vormige woonkamer, eetkeuken, 4 slaapkamers (meerdere mogelijk) en een vaste trap naar 2e 
verdieping. Achtertuin op het zuidoosten. Ruime oprit voor meerdere auto’s. 
Vraagprijs € 239.000,-- k.k.   

 

Made 
Valkenbergstraat 13: 
Uitgebouwde, verrassend ruime, karakteristiek vrijstaand woning met berging, gelegen nabij het centrum van Made, 
op 245 m2. Inhoud ca. 475 m3. O.a. L-vormige woonkamer, kelder, woonkeuken, bijkeuken,  slaapkamer op begane 
grond, eerste verdieping 2 slaapkamers en grote badkamer. Onderhoudsvriendelijke achtertuin op zuidwesten. 
Vraagprijs € 249.000,-- k.k. 

 

Wagenberg 
Vlasselt 3: 
Goed onderhouden 2-o-1 kapwoning met uitgebouwde garage/berging, op 371 m2. Inhoud ca. 380 m3. O.a. Z- 
vormige woonkamer, moderne keuken (anno 2012), totaal 4 slaapkamers, moderne badkamer, fraai aangelegde 
tuin met achterom. Instapklare woning! 
Vraagprijs € 269.000,-- k.k.   

 

Made 
Nieuwstraat 26: NIEUW! 
Fraai gerenoveerd, karakteristiek, vrijstaand woonhuis met een praktische garage en oprit voor meerdere auto’s, op 
345 m2. Inhoud ca. 454 m3. O.a. sfeervolle woonkamer, kelder, ruime woonkeuken, bijkeuken, 4 slaapkamers, 
veranda en privacy biedende achtertuin. 
Vraagprijs € 299.000,-- k.k. 

 

Made 
Crullaan 16:  
Ruime, vrijstaande semi- bungalow, met inpandige garage, berging en multifunctionele ruimte (voor evt. werk of 
hobby aan huis). Gelegen op 480 m2. Inhoud ca. 710 m3. O.a. L-vormige woonkamer, woonkeuken, 3 slaapkamers, 
moderne badkamer, ruime open zolder met de mogelijkheid tot het creëren van meerdere slaapkamers.  
Vraagprijs € 339.000,-- k.k. 

 

Made 
De Kindem 7:  
Zeer goed onderhouden, en  bijzonder fraai afgewerkte, vrijstaande woning met garage, ruime oprit en carport, op 
354 m2. Inhoud ca. 500 m3. Bouwjaar 1996. O.a. fraaie L-vormige woonkamer, moderne keuken met kookeiland, 
moderne badkamer, 2 slaapkamers (4 mogelijk) en ruime onderhoudsvriendelijke tuin. 
Vraagprijs € 389.000 ,-- k.k. 

 

Wagenberg 
Kerkstraat 17: NIEUW! 
Vrijstaande semi-bungalow met berging, veranda, grote loods en kantoorruimte, gelegen op een ruim perceel aan 
de rand van Wagenberg. Grond 1725 m2. Inhoud ca. 500 m3. O.a. ruime woonkamer en open keuken,  
2 slaapkamers (3 mogelijk) en ruime luxe badkamer. Het object is uitermate geschikt voor een bedrijf aan huis. 
Vraagprijs € 459.000,-- k.k. 

 

Terheijden 
Koningsveld 31:  
Zeer riante, onder architectuur gebouwde twee onder een kapwoning met garage en grote berging. Gelegen op 564 
m2. Inhoud ca. 860 m3. O.a. grote woonkamer, semi-open keuken, bijkeuken, 4 slaapkamers, moderne badkamer, 
riante tuin op het zuiden en een grote vrijstaande berging (uitermate geschikt als werk- of hobbyruimte). 
Vraagprijs € 465.000,-- k.k.  Nieuwe prijs 

 

Wagenberg 
Brouwerijstraat 23:  
Gerenoveerde, monumentale woning met riant gastenverblijf, dubbele garage en veranda. Gelegen op 1295 m2. 
Inhoud ca. 715 m3. O.a. sfeervolle, ruime woonkamer, werkkamer op begane grond, moderne luxe keuken, 3 
slaapkamers, moderne badkamer en zeer grote tuin. Slaapkamer en badkamer op begane grond realiseerbaar. 
Vraagprijs € 595.000,-- k.k.   

 

 

Wagenberg 
Zeggestraatje 2: NIEUW! 
Riante, riet gedekte villa met twee garages/bergingen en hobby-/werkruimte, gelegen in het buitengebied van 
Wagenberg. Grond 20.110 m2! Inhoud ca. 1.250 m3! Bouwjaar 2008.  O.a. volledig onderkelderd. woonkamer-en-
suite, woonkeuken, 6 slaapkamers (meer mogelijk), 2 badkamers en een wijds uitzicht over de tuin en weilanden. 
Vraagprijs € 795.000,-- k.k. 
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In de nacht van 4 op 5 november 2015 braken onbekenden een 
schuur, twee zeecontainers, een brandstofkluis en een magazijn 
open. Ze maakten diverse gereedschappen, bouwmaterialen, jer-
rycans met brandstof en twee aanhangwagens buit. Daarnaast 
werd de grote opblaasbare bever gestolen, waarmee Nationaal 
Park De Biesbosch zich tijdens Koningsdag 2015 aan de Koning 
en zijn familie presenteerde. 
De opblaasbare bever werd speciaal ontworpen voor Konings-
dag in opdracht van Parkschap en Staatsbosbeheer en werd 
mede mogelijk gemaakt door sponsoring van KIWA Nederland.
De bever is het icoon van Nationaal Park De Biesbosch en dit 
reuzenexemplaar wordt gebruikt voor de promotie van het ge-
bied bij evenementen en speciale gelegenheden. Zo werd hij in 
2015 ingezet bij de opening van het nieuwe Biesbosch Muse-
um-Eiland in Werkendam en nam hij een prominente plaats in bij 
de landelijke en regionale premières van de film Holland, Natuur 
in de Delta. 

“Wie gaat er nu aan de haal met een bever van 11 bij 4 meter? 
Wat moet je ermee? Het is geen springkussen! De bever is een 
belangrijk promotiemiddel voor de Biesbosch en met het ver-
dwijnen ervan derven wij aanzienlijke inkomsten. Een schade-
post van tienduizenden euro’s”, aldus Dick Verheijen, directeur 
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. 
Wellicht hebben de dieven de bever ergens gedumpt. De bever 
was verpakt in een grijze hoes met rits ter grootte van een reis-
koffer. De politie vraagt mensen die mogelijk iets hebben gezien 
of die weten waar de bever of de andere gestolen goederen 
zich kunnen bevinden, te bellen met 0900-8844 (vragen naar 
politie Rotterdam) of dit te melden via ‘Meld Misdaad Anoniem’ 
op 0800-7000. Ook kan men voor melding gebruik maken van 
het tipformulier op de website van politie: www.politie.nl/aangif-
te-of-melding-doen/meldpunten/tipformulier.html 

Rondom de Toren wordt 
bezorgd op donderdag 

of vrijdag.
Geen RdT in uw 

brievenbus? 
Mail liesbeth@

rondomdetoren.nl
of kwaliteit.roosendaal@

axender.nl
of bel 076 5932137.
Graag postcode en 

huisnummer vermelden.

 

TE HUUR 
 

Garagebox 
Baroniestraat   

Terheijden  
 

Tel: 06 
22296035  

 

 

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



Gezondheid

Alarmnummers - Politiezaken

Gemeente informatie

Overige

Colofon

Huisartsenpost Oosterhout (0162) 43 50 00
Tandarts   (0162) 42 40 24
Pastorale zorg  (06) 51 49 00 11
Bloedafname Terheijden Pastoriegebouw Hoofdstraat 2
   Ma. - Vr.  8.30 - 10.00 uur
Bloedafname Wagenberg Kruisgebouw Dorpsstraat 58a
   Ma. en Do. 9.00 - 10.00 uur
Apotheek Terheijden (076) 593 43 00
Apotheek Wagenberg Uitdeelpost geopend van 
   Ma. - Vr.  8.15 - 10.00 uur
Thebe Thuiszorg  088 1173216
   www.thebe.nl info@thebe.nl
Thebe Thuiszorgwinkel Uitleen Markstraat 4 Terheijden
   Ma. - Vr.  09.00-12.00 uur
Thuiszorg Surplus Zorg (076) 593 28 52
   www.surpluszorg.nl 
Vitaal Thuiszorgwinkel (088) 0300500
   www.vitaalthuiszorg.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.politie.nl 
Wijkagent  Arjan van Tricht & David Neumann 
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: 27-01-2016/Grijs: 03-02-2016                        
                    Wagenberg        Groen: 29-01-2016/Grijs: 05-02-2016
Ophalen oud papier  13-02-2016
Ophalen plastic afval Terheijden: 10-02-2016     
     Wagenberg: 12-02-2016

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
Twitter:   www.twitter.com/rondomdetoren 
Inleveren kopij:   info@rondomdetoren.nl  
   uiterlijk 22-01-16 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 22-01-16 (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: Bakkerij Léon van Dongen,  
        Slager Hermans
Drukkerij:  Gianotten Printed Media Tilburg


