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KARRENAVAL

Programma carnaval 2016 Erpelrooierslaand

Vrijdag 5 februari
08.30 uur  Carnavalsmorgen op de basisschool de Elsenhof: 14.00 uur  Carnavalsmiddag voor de senioren in Plexat; 20.00 uur  
Erpelrooiersbal in Restaurant zalencomplex De Ruif
Zaterdag 6 februari
11.30 uur  Pannenkoeken bakken door de Grote Raad van 11 op het  Van den Elsenplein; 
13.30 uur  Opstellen kinderoptocht op het  Van den Elsenplein; 13.45 uur  Presentatie 
van de Jeugdraad; 14.00 uur  Vertrek van de Kinderoptocht; 17.00 uur  Prijsuitreiking  in 
sportcafé Driedorp;19.00 uur  Disco voor de jeugd vanaf groep 5 tot 16 jaar in Plexat, 
einde 22.30 uur
Zondag 7 februari
09.30 uur  De Carnavalsmis in de kerk, georganiseerd door “De Leutband”; 13.00 uur  
Opstellen grote optocht op het  Van den Elsenplein; 13.45 uur  Overdracht sleutel aan 
Prins Knillus dun Irste; 14.00 uur  Vertrek grote optocht; 20.00 uur  Prijsuitreiking in Café 
Nicortiny 
Dinsdag 17 februari
18.45 uur  Lampionnenoptocht, vertrek vanaf de Kerkstraat voor Plexat; 19.15 uur  
Verbranding van “Oos Kee”; Aansluitend  Afscheid van de Jeugdraad in Café Nicortiny 
21.11 uur  Officiële afsluiting van Carnaval 2016 in Café Nicortiny

“WE ZETTENUM OP DE KAORT”
Startlijst Grote Optocht 2016 

Prinsenwagen, Bus van Stichting Traaie on Tour,  Winnaars kinderoptocht
C-1   CV de Braoipotte: Wij zetten hem op de ijscokaart
A-1   CV Just’in Bibber: We zettunum op de kaort die goeie arts uit Traaie
B-1   CV Ut Wor Wel Wa: Wij zette dun zeepkistenrace op de kaort
C-2   CV Zjupiler: Fishe Nie??????????
B-2   CV Uitgeteld: Ik hou van Traaie
A-2   CV de Badgasten: Rescue Puzzelbad
C-3   CV de Ouwe Paters: Woai zette um op dakaart
A-3   CV Goed gemutst: Wai slaon dees jaor over maar wai hebbe ut net nie
B-3   CV Toedeloe: Carnaval is ok voor echte mannuh!
C-4   CV de Landrovers: Wai vegen ’T samen van de kaort
A-4   Stichting Sovak: We zetten Sovak
B-10  Nootdkreet: Al zijn we nog zo van de kaart, Traaie vinden we uiteraard
A-5   Stichting Sovak2: We zetten Sovak op de kaart
B-4   CV de Smullers: Wai Steeke oos nek uit voor ’t Traais carnaval
C-5   CV Bolleke Pretvet: Kasteel
B-5   CV De Dolle Divaas: Na 11 Jaar zetten wij de joker in
B-6   CV Stekkers en snoeren: Als een lopend vuurtje 
B-7   CV de Barkrukken: Heul Holland bakt tur niks van
A-6   CV de Vliethofjes: We zette onze prins (voorlopig) op de kaart erbij
C-6   CV Schuimnoord: Jacuzzi
B-8   CV Agge mar leut et!: Wai trekken dur dun optocht
A-7   CV de Drama’s: Drama op de kaart
C-7   CV Goedzat: Hollands
A-8   CV Toog gegrepen: Wij zette um op de menukaort (de rijsttafel)
C-8   CV D’n feestvarkens: Apres ski
B-9    CV Op ut gemakskuh: Bij ons op de kaort…..?
C-9   CV Gekzat: We zettenum op de kaort met ons schip
B-11  CV Pluchen Ber: Wai zette d’n BOB op de koart!
C-10  CV Naai tum: Aprersski
C-11  CV De Hero’s: Wai zette Traaie op de kaart                        

Inleveren briefje publieksjury Opstellen van 11.30 uur.  Vertrek 12.30 uur. Prijsuitreiking 19.00 uur in de Gouden Leeuw.

“WE ZETTENUM OP DE KAORT” 
programma TCV De Schraansers

WITTE GIJ  WA ZE  DEEJE, 50 JAOR GELEEJE
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Vrijdag 05-02-2016     Ochtend: Bezoek aan de scholen: 1. Windhoek, 2. Zonzeel, 3. Zeggewijzer; 14.30 uur Bezoek verzorgings-
                                 tehuis St. Antonius Abt;  20.15 uur Opening opwermconcert in De Harmonie 
Zaterdag 06-02-2016  10.30 uur Opening snotpinnekusbal (Cour open vanaf 10.00 uur); 13.30 uur Kinderoptocht, onthullen 
                                 Boer Klaos en vervolgens prijsuitreiking in de  residentie De Gouden Leeuw; 18.00 uur Sleuteloverdracht   
                                 en Carnavalsviering; 19.30 uur Opening jeugdcarnaval De Cour; 20.30 uur Cafébezoeken
Zondag 07-02-2016    11.30 uur Opstellen Grote optocht; 12.30 uur Start grote optocht; 19.00 uur Prijsuitreiking grote optocht
         20.30 uur Cafébezoeken
Maandag 08-02-2016  10.30 uur Bezoek aan Baronie TV; 13.30 uur Seniorenmiddag in De Harmonie; 15.00 uur Braoipottemiddag  
                                 in de Gouden Leeuw; 19.00 uur De Cour (kindercarnaval), bezoek Sovak, daarna cafébezoeken. 
Dinsdag 09-02-2016   13.00 uur Laatste keer opzetten Boer Klaos,; 13.30 uur Zeepkistenrace Markstraat; 14.00 uur kindermid-
                                 dag De Gouden Leeuw; 16.00 uur Afsluiten kindermiddag; 18.15 uur Opstellen lampionnenoptocht; 18.30      
                                 uur Vertrek lampion-nenoptocht; 19.00 uur Verbranding van Boer Klaos; 19.30 uur Deformatie jeugdraad  
                                 in De Cour;  20.15 uur Cafébezoeken, 23.11 uur deformatie Raad / Prins

DEELNEMERS KINDEROPTOCHT ERPELROOIERSLAAND

Individuelen   
Bauk Bravenboer & Mick Janssen: 50 jaar gelee? Ons space kee!
Jenny Damen & Femke Akkermans: Pret met Femke en Jenny (50 jaor geleje)
Sebbe Perdaems & Toine Kloet: Naar de maan
Tess van den Berg & Elske den Braven: Witte gij wa ze deeje, 50 jaor geleeje, wij wel Kaas eten 
Lolbroek Floor & Ieske: 50 jaar geleeje hadde ze de gin kleur in de optocht
Kleine Groepen  
De Alleskids: Dit is wa we deeje, 50 jaor geleeje
Go Minecraft: Dit is nie wa we deeje,50 jaor geleeje!
Rachel, Marielle &Tess: De Go Go Girls
CV De Pieperkes: Wij zijn een lekker stuk!
Grote Groepen
CV d’n Impiepers: Wa kan oos da schele, wa jullie deeje 50 joar geleje
De Erpelstampertjes: Wij waore dur nie Bij, maar die 50 jaor vloog vurBij                  
Wagens
D’un bende vaon ellende:  Nee, we vraogen ut oos kee

DEELNEMERS GROTE OPTOCHT ERPELROOIERSLAAND

Individuelen   
CV de HAMA’s: Net as 50 joar Geleeje, keldert oos oranje naar Beneeje
Stoffer en Blik: Werp un blik int verleede of hap naor ouwe koek
M & M: Wij loope al 11 jaor mee, meej Oos Kee
CV Jeroen & Jeroen: Al 50 jaor carnaval op grote hoogte
Buurman & Buurman: Hoe was oos kee 50 jaor geleej
Groepen  
CV De Vroege Erpels: Dit is wat wai deeje 50 jaor geleeje
Ut Spulleke: Ok 50 joar geleeje werd dur un “schoone”optocht gereeje
CV Vin ik Leuk: ‘t Is 50 jaor geleë dat Bea en Claus int huwelijk zen getreeën
Meskes van du Leut: Speulde gij ut spel mee vaon 50 jaor gelee?
CV De Kliekskus: Witte gij wa ze deeje, 50 jaor geleeje, Toen hadde de manne de touwkes in hande
CV De Babbelaars: Zo naaide wai oos Kee 50 joar gelee
Dubbelfris meej extra vruchtwater!!!: 50 jaar gelee waren we allemaal nog tevree meej……
CV Ut volgende Rondje: Witte wa we deeje 50 joar geleden, 
staat allemaal in de fabeltjeskrant beschreven
CV De Schuimbrouwers: Witte gij wa ze deeje, 50 jaor geleeje, 
Toen ging de brandweer als een speer
De “vrouwe” van: Wai hebben de touwkes in handen
Wai lulle oos ur wel uit!!: 50 jaor geleeje werd er rollend dur de 
rok gereeje
Wagens 
Onraad!: Wai delen de laokes uit
CV De Wagenmenners: 50 jaor gelee, deeje we ok zo mee
CV De Koeckebackers: Witte gij wa ze deeje kneeje, 50 jaor 
geleeje
CV De Loatkomers: Meej dees boot dur de gragte, daor ken 
oranje nog wel ff op w88
CV en door: En Door
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WE ZETTENUM OP DE KAORT!
Carnaval in het Schraansersrijk! 

Aankomend weekend is het dan zover: Carnaval 2016! Het vol-
ledige programma van het carnavalsweekend staat in de Schraan-
sers Carnavalskrant en op onze website. Ook in deze Rondom 
De  Toren het programma met de diverse carnavalsactiviteiten 
in het Schraansersrijk. 
Vrijdag 5 februari
Op vrijdag brengen wij in de ochtend een bezoek aan alle drie 
de basisscholen van Terheijden.  We zijn aanwezig op De Wind-
hoek, De Zonzeel en De Zeggewijzer. 
Vanaf 14.30 uur bezoekt  TCV De Schraansers het verzorgings-
tehuis Antonius Abt en ’s avonds openen we om 20.15 uur het 
Opwermconcert in Café De Harmonie waar we de gehele 
avond aanwezig zijn.
Zaterdag 6 februari
Zaterdag staat overdag in het teken van de jeugd.  We beginnen 
’s morgens, samen met de Jeugdraad, met een bezoek aan de 
allerkleinsten op het Snotpinnekusbal in De Cour.  De zaal in 
De Cour is open vanaf 10.00 uur,  rond 10.30 uur zullen Jeugd-
prinses Emma en Prins Pierre II het Snotpinnekusbal officieel 
openen.  Voor de leukst verklede kinderen is er een prijsje. 
’s Middags rond 13.30 uur volgt de kinderoptocht door Traaie. 
Daarna gaan we Boer Klaos onthullen. Hierna volgt direct de 
prijsuitreiking van de kinderoptocht in onze Residentie De 
Gouden Leeuw. 
Om 18.00 uur vindt in de kerk Antonius Abt de sleutelover-
dracht en de carnavalsviering plaats.  We zijn erg blij dat de voor-
ganger van vorig jaar, Joop Corten, weer voor wil gaan in deze 
bijzondere viering en nodigen iedereen uit om hierbij aanwezig 
te zijn. Samen met Prins Pierre II  zullen Joop, kapel Kiele Kiele 
en het Smartlappenkoor er een feestelijke viering van maken. 
Direct na de carnavalsviering zullen we met de Jeugdraad het 
Jeugdcarnaval openen in De Cour.  Vanaf 20.30 uur gaan we op 
stap naar diverse kroegen en worden we begeleid door Kiele 
Kiele en  VurNeKeer. 
Zondag 7 februari
De zondag staat in het teken van de Grote Optocht die door 
de  Traaise straten zal trekken. Het startpunt is rond de klok 
van 12.30 uur in de Hoofdstraat, waar we eerst de Polderstraat 
in gaan en vervolgens via de Hoofdstraat weer de Zeggelaan in. 
Vanuit de Ruitersvaartseweg eindigen we in de Raadhuisstraat. 
Ook dit jaar zullen alle optochtdeelnemers feestelijk worden 
onthaald bij onze residentie. Om 19.00 uur vindt de prijsuit-
reiking plaats in de Gouwe en dan vervolgen wij de avond met 
diverse cafébezoeken.
Maandag 8 februari
Maandagochtend zijn we, samen met De Jeugdraad, rond 10.30 
uur te bewonderen op BaronieTV; U kijkt toch ook? Vergeet 
ook niet te stemmen op ons carnavalslied, liedje 11 van Hans: 
Handjes in de lucht!  
In de middag bezoeken we om 13.30 uur de senioren in Café De 
Harmonie en gaan we feesten met De Braoipotte in de Gouden 
Leeuw.
’s Avonds bezoeken we onder andere de bewoners van Sovak, 
dat gaat zeker een mooi feestje worden!
Dinsdag 9 februari
Op deze laatste dag van carnaval zullen we rond 13.00 uur Boer 
Klaos voor de laatste keer opzetten, vervolgens bezoeken we 
de Zeepkistenrace, georganiseerd door CV UtWurWelWa, in 
de Markstraat. Zal ook dit jaar Prins Pierre II de race openen? 
Die middag is om 14.00 uur ook de Kindermiddag in De Gouden 
Leeuw. Dit jaar treedt op Clown Rinaldo met de Ari Safari 
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Show! Entree is € 3,-. De middag is bedoeld voor alle kinderen 
tot 10 jaar, de zaal gaat open om 13.30 uur. De Vrouwkes van 
De Schraansers zijn aanwezig om de kinderen te begeleiden, u 
kunt met een gerust hart uw kinderen aan hen toevertrouwen! 
Om 18.30 uur vertrekt de Lampionnenoptocht voor een klei-
ne ronde door Traaie en we zullen rond 19.00 uur helaas Boer 
Klaos moeten gaan verbranden om Carnaval 2016 waardig af te 
sluiten. Hierna vertrekken we naar De Cour waar we officieel 
afscheid gaan nemen van de Jeugdraad. De Schraansers bezoe-
ken nog diverse kroegen (ga gezellig een laatste keer met ons 
mee) en we zetten onze steken ’s avonds om 11 over 11 af in 
onze residentie De Gouden Leeuw.  We hopen ook dit jaar car-
naval op de kaort te zetten!

VRIENDEN IN DE OPTOCHT

Ja ja, nog maar een paar nachtjes sla-
pen en het is weer zover.  Het carnaval 
gaat weer beginnen.
Ook dit jaar doen wij een poging om 
mee te doen met de  Vrienden van het 
Puzzelbad. 
Dit jaar hebben wij iets nieuws be-
dacht. Wat? Dat gaat u in de optocht 
zien. Een hint: Wilt u alles zien dan 

is een smartphone met barcode app nodig. En mocht u alles 
zien… Onder de belangstellenden wordt nog wat verloot….. 
Meer zeggen we niet… 
Tot zondag 7 februari in de grote optocht.
Namens de Stichting  Vrienden van het Puzzelbad, Marcel Maan

CARNAVAL IN  HET LEUTPALEIS

De Foyer aan het Koningsveld 1 in 
Terheijden wordt binnenkort weer 
omgetoverd tot het Leutpaleis! 
Samen met vrijwilligers, familie en 
begeleiders kunnen cliënten van 
Sovak carnaval gaan vieren.

Het programma:
Zaterdagmiddag 6 februari:
Locatie Koningsveld 1: 14.00 – 16.00 uur Openingsbal Leut-
paleis, muziek door feestkapel Noggus, Carnavalskapel Noot-
geval en dj Marco.
Locatie SVT-Ruitersvaartseweg: 13.00-13.30 uur voetbalwed-
strijd G-team en 1e SVT, aansluitend prijsuitreiking in de kan-
tine; 13.00-16.00 uur Carnavalsfeest met verschillende bands 
en Roy Geerts.
Maandagavond 8 februari:
19.00 – 21.00 uur Carnavalsdisco Leutpaleis. Bezoek van de 
Schraansers en band; muziek door dj Marco. 
Dinsdagmiddag 9 februari:
17.00 – 20.00 uur Sluitingsbal Leutpaleis; muziek door De 
Meikevers en dj Marco.   
Alle carnavalsactiviteiten zijn GRATIS toegankelijk. Wil je een 
kijkje komen nemen? Ook jij bent van harte welkom! Dan bou-
wen we samen weer een mooi feestje en zet-
ten daarmee ook Sovak op de kaort!!
Hou ook de optocht in de gaten: ook dit 
jaar doen Johan en zijn vrienden weer mee! 
Er wordt weer hard gebouwd aan `n mooie 
wagen! Graag tot ziens! (voor vragen kunt u 
contact met ons opnemen via ontspannings-
dienst@sovak.nl)
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SAUWELEN, SCHRAANSERS 2016
“Het waren drie hele leuke dagen”

Dan denk je: we zullen een beetje op tijd gaan om een goed 
plekske te hebben in de grote zaal van de Gouwe. Zit om half 
twee iedereen al braaf en verwachtingsvol te wachten op het-
geen wat komen gaat. Toch gaan Jurgen Ammerant en Prins 
Pierre de II pas om 14.00 uur de openingswoorden uitspreken. 
Gelukkig worden we onderhouden door Hofkapel KieleKiele. 
Er werd medegedeeld dat deze kapel met drie personen was 
uitgebreid. Hopelijk zijn het muzikanten. Maar we moeten eer-
lijk zijn: op enig moment hoorde ik, dicht bij de box gezeten, de 
schitterende tonen van een alpenhoorn zoals die alleen in de 
Oostenrijkse alpenweide klinken kan.  Als je deze klanken uit 
een gewone hoorn kunt krijgen ben je of een hele goede of een 
hele ..... muzikant. Carnaval in Traaie zit weer in de lift, de raad 
van elf is weer compleet bezet. Afgesproken wordt dat iedere 
artiest met een staande ovatie opkomt en nooit af kan gaan maar 
wederom weggaat met een staande ovatie. Want inderdaad, ga 
er maar eens staan met drie volle zalen die vermaakt willen 
worden. Duo Fein en Gijn mag proberen de lichaams-tempe-
ratuur en lachspieren al een opwaartse impuls te geven. Missie 
geslaagd.  Vorig jaar zonder stembandjes, nu vertolkten ze een 
hoorspel wat het aankijken meer dan waard was. Hier waren 
de zintuiglijke waarnemingen horen en zien niet in woorden 
te vangen. Dus volgend jaar zelf komen meebeleven. Marco 
Ridderhof gaat als Zwarte Piet de keiharde realiteit van ons 
voortbestaan van cultuurgoed De Sint en zijn zwarte knecht 
niet uit de weg. Het betreurt hem dat de Sint hem de zak gaat 
geven. Dat de Sint niet naar een moskee gaat omdat daar teveel 
schoenen staan. Hij geeft Kiele Kiele nog even een pepernoot 
uit zijn  zak door te zeggen dat het programmaboekje verkeerd 

is. Nu staat “STEMMEN” als laatste genoemd terwijl de hofkapel 
dat beter voorafgaand had kunnen en moeten doen.  Negemed 
is de nieuwe creatie van Christ van den Diepstraten. Als 
Marokkaanse jongen, broer van Achmed. Hij volgt een inburge-
ringcursus.  Werkt zelf veel met afkortingen, boer Karremans is 
BoerKa. Heeft geen e-mail wel een kameel. Vraagt wat rood is 
en niet veel weegt? ‘n Bietje.  Weet waarom Jezus niet geboren is 
in Made. Ze konden daar geen drie wijzen vinden.  Verbaast zich 
dat hij in diergaarde Blijdorp bij een dier dat 100 kilometer per 
uur kan lopen de omschrijving “Luipaard” leest. Christ was zo-

• ontstoppingen
• camera inspectie
• rook inspectie
• riool renovatie
• reparatie

T. 06 13 524 203
www.riooltechmade.nl
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als hij altijd was. Ons-Witnie, Mielle Stoop-van Alphen. Ze 
komt op als puberende dochter van onze Prins Pierre II. Heeft 
een idolaat persoon in haar hoofd in de persoon van Wouter 
van Bekhoven.  Vorig jaar triomfantelijk oppersauwelaar.  Wat ze 
zelf vindt van naaktstranden? Je hebt er niks aan. Vraagt aan de 
zaal wat nooit ziek is en leeft onder de grond? Een paracetamol. 
Had gehoord dat er bij de Efteling 8 banen verdwijnen. Benoemt 
haar pubertijd als de tijd dat haar vader en moeder begonnen 
te zeuren. Hans Rasenberg mag als Winnaar Festivalaaf 
zijn liedje na de pauze ten gehore brengen. Op de heerlijke, be-
kende melodie “Zillertaller Hochzeitsmarsch” gaan de handjes 
in de lucht van links naar rechts. Hans gaat onder liedje num-
mer 11 Traaie vertegenwoordigen bij de Barnavalsliedverkiezing 
van Baronie TV.  Allemaal stemmen op onze DenHans dus. Het 
B-team gaat verder op de muzikale tour. Met korte stukjes 
muziek mag een “vrijwilliger” uit de zaal proberen te raden welk 
land en welke attributen daarbij horen. Bij foute antwoorden 
op straffe van een rondje pils. Het zal niemand verbazen dat de 
mannen van het B-team daarna heel de middag gratis dronken. 
Mooi was een a capella vertolking over een fastfoodketen die 
McFlurry’s verkoopt. Koke van Beneje,  André Geldtmeijer, 
is niet meer weg te denken uit onze deelnemerslijst. Dit jaar 
kwam hij in ietwat gedateerde zwemkleding vertellen over zijn 
vakantie met zijn vrouw Keke. Had een all in reis geboekt bij 
touroperator “Voor elke prijs een reis”. Kreeg ‘s middags zijn 
koffie met de suiker er all in. ‘s Avonds zijn soep met de maggi 
er all in. Had een vriend met een echte oldtimer. Ja, want daar 
zat nog een sticker op van Feyenoord Kampioen. Ronald Kus-
termans kwam als Toos Doos vanuit Wagenberg onze sau-
welaars mede ondersteunen.  Toos is als partyanimal bekend van 
vele tupperwareparty’s. Met haar grote aanbod van tupperware 
artikelen wist ze telkens weer een mooie woordspeling te ma-
ken. Klapte uit de school door te zeggen dat ze ooit 62 minuten 
geweldige sex had gehad met haar man. Dat was net toen de 
klok een uur vooruit werd gezet.  Vraagt de zaal wat je krijgt als 
je een Pool met een inktvis kruist? Een goeie aardbeienplukker.
Als iedereen het beste van zichzelf heeft gegeven is het tijd voor 
de uitslag. Hoe eensgezind kan een dorp zijn. Door drie afzon-
derlijke overwinningen voor Christ van den Diepstraten is de 
oppersauwelaar 2016 bekend. Christ alias Negemed mag zich, 
niet voor de eerste keer, een heel jaar lang de eer toemeten de 
beste sauwelaar van Traaie te zijn. 
Dankwoorden van onze Prins verstommen zachtjes in de gang 
aan al diegenen die weer bijgedragen hebben aan dit schitteren-
de evenement.  Wat rest zijn de gedachten aan drie hele mooie 
dagen en de wetenschap om volgend jaar nog eerder weg te 
gaan om een goed plekske te bemachtigen.
Gied van Dorst.

“ WE ZETTENUM OP DE KAORT !!! “

Zoo, beste Schraansers, Schraanserinnekes en natuurluk niet te 
vergeten de Schraanser-kinderkes. Bovenstaond is vur dees jaor 
dé kreet van oos GROTE vriend “PRINS PIERRE DUN 2e”!!! 
Ut zou ok zomar ne kreet van of  “OOS  VELDWAACHTER 
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CO DUN 1e” kenne zén off Cors. En omda ok dees deken 
schrijvert, van ut gullie wel bekende en wereldberoemde clubke 
in Traaie “C.V. De Braoipotte”, da ok ne dikke vette kreet 
vindt gaon we er dees jaor ok mar us wa mee doen dan. Da 

hebbe wai dan ok bijna unaniem beslote bij oos 1e en 2e ver-
gaoderingeske bij d’n Cors in zunne 2e huiskamer. Zullie gaon 
um dus na 56 jaore wir us op de Traaise kaort zette, denke ze???  
Wai gaon ok zéker iets op de kaort zette, nameluk da wai al 
wir vur dun 28e keer meej moge rije dees jaor!!! Das vur oos 
in ieders geval ne flinke uitdaoging en prestatie, vinde wai zelluf. 
Mar ja, welke kaort zou da zén dan? Ge het ur tenslotte zoveul 
in Traaie!! Sauwel Kaort, Puzzelbad Kaort, Rooie Kaort, Plaatte-

grond Kaort, Menu Kaort, Spraokvermaok Kaort, I Love Traaie 
Kaort, Gele Kaort en gao zo mar effe verder. Mar as ge nou am-
mel us goe na ga denke dan is ur eigeluk mar éne échte Traaise 
kaort in dun omloop. En wai vermoede da veule van gullie die ok 
hebbe of in ieders geval ooit gehad hebbe zai hét in oe jonghu 
jaore dan messchien nog. Nog effekus terug naor vurrig jaor. 
Da was nog us ne Kermis zég, da kende wel zien aon al die 
foto’s die kerbij gedaon heb. PS As ge ze nie ziet, zén ze nie afge-
drukt mar das dan duideluk lekt mén, toch? Jao vurrig jaor was 
vur oos wederom wir un top jaor meej al die flinke prijze.Ne 
mooie nie verwachte mar wel van gedroomde 1e plek en nie te 
vergete de belangrijkste prijs, want daor doedut ammel vur: Dé 
Publieksprijs en da ammel  bai de groote waogens. Waorvur 
veul daank aon al die meense die achter oos gestaon hebbe in de 
bouwmaonden en natuurluk da toegestroomd publiek wa oos 
gesteund hét, zak mar zegge. Ja da was een mooi jaor wa bijna 
niet te overtreffe ga worre mar wai gaon ut toch wir probere! 
Ze zegge trouwus wel us hoe ouwer hoe gekker maar das écht 
zo, wist de da? Kék mar bai oos én bai de Schraansers, dun oud-
ste is gewoon dun gekste!!! Wai gaon dees jaor zéker ok iets 
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op ne kaort zette mar dan natuurluk op ne aandere manier, 
dan da ge in 1e instaantie zou denke. Mar mir verklappe wai nog 
nie, ge mot zeker wir komme kaike naar dun groote optocht van 
Traaie. De contourkus van de waoge zijn al goed zichtbaor en 
de 1e, 2e, 3e en 4e verf zitte er al wir op, wai zén um wir lekker 
aant afwerkhu as ge dees zit of staot te leze. Dan zén wai ok nog 
druk bezig om oos altai gezellige en leutige carnavalsBraoipot-
te maandag-middag in de GOUWE in goeie baone te leije.
Dees jaor borduren wai voort op het ongekende succes van 
vurig jaor. Namelijk de vur iedereen gratis toegankelijke “Ou-
verwetse gezellige Braoipottemiddag”. Dit doen wai na-
tuurlijk nie alleeen mar meej dun Cors van oos residentie “De 
GOUWE” (kén de trouwus altij belle op 076-593 1353). Ut wor 
ne gezellige ouverwetse middag meej échte ouverwetse 
carnavalsmuziek, ouverwetse caranavalskleeren, ouverwetse 
Traaise meese, ouverwetse hapjes en veul ouverwetse 

draankskes.  Wai hebbe hiervur een laif-top-akt en wederom un 
GROOT ARTIEST vaast geleejt. Wie da is geworre kan d’n 
Cors helaos op dees moment nog nie verklappe (of hij wit ut ge-
woon nog nie!??). Hij hét un aontal hele goeie, hét ie gezeet, mar 
die waren nog té goed zeej tie dan ok wir wel.  Afijn, da laote we 
mar aon dun Cors over, da komt vast goe. Trouwus misschien 
komt “dun Buurman” van dun Cors ok wel effukus laangst, alist 
mar om un gezellug pilske mee te drinke. Aon de kiendjes wor 
dieje middag natuurluk ok wir goe gedocht, die kenne in de gro-
te zaol terrechte, plek zat daaro. Bietje springe op wa kussens, 
schmienken, daanse, hosse, chips eten en wa al nie meer. Ik heej 
nouw al uit ne goeie bron gehoord da dieje Prins Pierre de II 
en zunne Co de I er ok zéékur komme kaike dieje middig, meej 
heel hullie gevolg. Die wil tenslotte ok da ouverwetse gezellige 
carnaval un bietje terug hebbe, da zee tie tenminste altij van wel. 
Kortom gezeed, kom ok op de maandagmiddag allemaol gezellug 
naor de Gouwe!! Ammel veul plezier dees daoge enne: “We 
Zettenum op de kaort!!!” Wai zen in ieders geval benieuwd 
aont worre, gullie ook?
Meej ne carnavaleske groet, 
C.V. De Braoipotte

HET COURNAVAL, EEN GROOT 
KINDERFEEST

Het scheelde niet veel of ik zou te laat geweest zijn met het 
redactionele stukje in Rondom de Toren wat net voor het grote 
feest uitkomt en wat u nu als het goed is zit te lezen. En u mis-
schien wel doet besluiten om op zolder toch maar weer eens 
die boerenkiel aan te trekken en u onder te dompelen in het 
jaarlijkse volksfeest.
Je weet hoe dat gaat: je komt binnen, zo nuchter als een Fries 
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TRUGBLIK

op Allerheiligen, je kent er bijna geen mens meer (denk je) en 
voelt je wat verloren op je barkruk, zoals André al zong. En net 
als je besluit dat het misschien niet zo’n goed idee was en je al 
aanstalten maakt om je stilletjes te onttrekken aan het feestge-
druis, hoor je iemand zeggen:“Hey, ook aan de rol? Wat leuk dat 
ik je hier tref.” Jij, de eenzame op de kruk, gaf ook aan het leuk 
te vinden en raakte al gauw in een geanimeerd gesprek over van 
alles en nog wat, ondertussen regelmatig een biertje pakkend. 
Later, veel later deze avond, zag jij degene weer die je aansprak; 
je passeerde hem tijdens de zoveelste polonaise in de voor jou 
zo geweldige stamkroeg vol met mensen uit je eigen dorp die je 
al jaren kende. 
Maar, zult u zich afvragen, was de kop van dit krantenartikel niet 
iets van “carnaval een groot kinderfeest”? Klopt, kinderen t/m 
11 jaar vind je met carnaval in De Cour. Kinderen voelen zich 
welkom en als wij dan al zien dat er eentje bij zou zijn die zich 

afvraagt ‘wat doe ik hier’ is er altijd nog een van die geweldige 
vrijwilligers die ze opvangt en zorgt dat ook zij het een gewel-
dige avond(en) gaat vinden. Mamma’s en pappa’s, ze zijn bij ons 
in goede handen.  Voor meer informatie over Cournaval: www.
decour.nl. O ja, dat ik toch nog op tijd mijn redactioneel stuk 
heb aangeleverd is te danken aan Johan den Ridder die mij, en 
waarschijnlijk veel meer mensen, wakker maakt als dat nodig is. 
Johan bedankt.

ANTHONY SINGERS BEDANKEN DE 
ORGANISATIE  VAN KORENSLAG

Op 19 september vorig jaar was Korenslag in 
Terheijden. De Anthony Singers wonnen daar de 
eerste prijs. Deze prijs bestond uit een workshop 
voor het hele koor en de dirigent, te geven door 
de vermaarde zangpedagoog Harjo Pasveer.
Op zaterdag 23 ja-
nuari vond deze 

workshop plaats in het Witte Kerk-
je.  Het was een onvergetelijke er-
varing voor de leden van Anthony 
Singers  Terheijden.  Het was een 
leuke, leerzame, maar ook zeer in-

tensieve
dag. Harjo Pasveer weet precies welke 
problemen een koor kan tegenkomen 
als het gaat om zanghouding, gevoel, 
passie en zangtechniek. En daar weet 
hij wel raad mee! Wat wij van hem ge-
hoord en geleerd hebben kunnen wij 
in de praktijk terug laten komen.
De Anthony Singers zijn de organisatie 
van Korenslag heel erg dankbaar dat zij 
de eerste prijs in deze vorm heeft ge-
goten. Het koor verwacht van deze dag 
veel rendement.
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UITSLAG  DECEMBERACTIE
Wagenbergse Winkeliersvereniging

Donderdag 14  januari was het 
weer zover: de prijsuitreiking 
van de decemberactie van de 
Wagenbergse winkeliersver-

eniging. De deuren van de grote zaal in Plexat gingen om 19.30 
uur open. Op dat moment was er al een aantal bezoekers aan-
wezig, want het beloofde wederom een zeer spectaculaire, lach-
wekkende avond te worden.

Bij binnenkomst kregen alle 
bezoekers een gratis lot, waar-
mee ze tijdens het rode draad-
spel (dit jaar met de koffers van 
het miljoenenjachtspel) een 
mooie prijs konden winnen, 
beschikbaar gesteld door de 
Wagenbergse winkeliers. Om 

de avond in stijl te beginnen kreeg iedere bezoeker een kopje 
koffie met een heerlijke slagroomsoes.
De show werd door de Sau-
welaars geopend. Zij hadden 
weer erg hun best gedaan om 
er een gezellige avond van te 
maken. Heel de avond stond in 
het teken van “De film”.  Vele 
bekende sketches kwamen 
langs deze avond. Ook de leden 
van de  Wagenbergse  Winkeliersvereniging vertoonden hun 
kunsten. Betsie de schoonmaakster heeft heel de avond de win-
nende kaarten uit haar schoonmaakkar laten trekken. En Jari van 
JvO-sound heeft voor de muziek en het geluid gezorgd.
Aan het begin van de avond was de eerste kaart die getrokken 
was, al in de grote gouden koffer geplaatst dus heel de avond 

hing de spanning in de lucht 
wie toch wel de prijswin-
naar zou zijn van die mooie 
hoofdprijs: een reischeque.  
Alle prijswinnaars waren 
blij verrast met hun prijs.                                                                                        
De Wagenbergse winkeliers 
bedanken al hun klanten voor 

het zo massaal deelnemen aan de actie en zij hopen dat u ook in 
de toekomst weer vaak in hun winkels te zien bent.
Prijzen winkeliers avond 14 janauri 2016
Winkelier Prijs Gewonnen door
HOOFDPRIJS Weekend weg voor 2 personen A. Simons, Hooge Zwaluwe
Drogisterij De Waag Verzorgingspakket M. Bogaers, Wagenberg
Slagerij Hermans Vlees waardebon v. Gageldonk, Wagenberg
Kapsalon Oonix Verzorgings/stylingpakket Buys, Helkant
Janssens Tweewielers Fietstas v. Meel, Made
De Bloemenstal Opgemaakte vaas v. Schendel, Wagenberg
Boerderij winkel Johan en Caroline Streekpakket Jansen, Prinsenbeek
Vermunt Wagenberg Rieten Mand Halters, Wagenberg
t Grutterke Levensmiddelen pakket Kustermans, Wagenberg
Bakkerij van Dongen Mand met levensmiddelen Platjouw, Wagenberg
Plexat Wijnpakket Stevens, Wagenberg
Slagerij Hermans Vlees waardebon Tiekstra, Made
Drogisterij De Waag Verzorgingspakket Rullens, Wagenberg

 Kapsalon Oonix Verzorgings/Stylingpakket van Oers, Wagenberg
Janssens Tweewielers Winterset voor auto Jansen, Prinsenbeek
De Bloemenstal Planten arrangement Havermans, Wagenberg
Boerderij winkel Johan en Caroline Streekpakket v.d. Westen, Wagenberg
Vermunt Wagenberg Rieten Mand v. Gils, Made
´t Grutterke Levensmiddelen pakket Diepstraten, Wagenberg
Bakkerij van Dongen Mand met levensmiddelen v. Steenhoven, Wagenberg
Plexat Wijnpakket Wagenmakers, Wagenberg
Drogisterij De Waag Verzorgingspakket Lips, Wagenberg
Slagerij Hermans Vlees waardebon Kerremans, Wagenberg
Kapsalon Oonix Verzorgings/stylingspakket van Dongen, Wagenberg
Janssens Tweewielers Fietspomp Fens, Wagenberg
De Bloemenstal Planten arrangement Stroop, Wagenberg
Boerderij winkel Johan en Caroline Streekpakket Rullens, Wagenberg
Slagerij Hermans Vlees waardebon Rasenberg, Wagenberg
´t Grutterke Levensmiddelen pakket Vertriest, Wagenberg
Bakkerij van Dongen Mand met levensmiddelen Rovers, Wagenberg
Plexat Wijnpakket Meyler, Breda
Vermunt Wagenberg Rieten Mand Hoevenaar, Wagenberg
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STRAOTNAOME

MEULENPAD

Een nieuwe straatnaam op Wagenberg, maar wel een naam die 
al lang bestaat. Het is nog een vrij onbekend straatje, dat pas en-
kele jaren bestaat, met nu twee woningen en een opslagterrein. 
Tussen de huizen Brouwerijstraat 25 en 27 lag twee eeuwen 
geleden al een pad naar de molen van  Wagenberg.  Vanaf 1811 
tot ongeveer 1920 heeft daar een molen gestaan vlakbij de Thijs-
senweg. Het was een houten windmolen, die op een heuveltje, 
de molenberg, stond. 
In tegenstelling tot de Traaise molen is een naam voor deze 
molen niet bekend. Men sprak gewoon van “de Waogebergse 
meule” en ook “bai de mulder”. In 1836 is de familie Van de 
Reyt hier molenaar geworden. Tot 1900 werd alleen gemalen 
op windkracht. In dat jaar werd vergunning verkregen voor een 
stoommeelfabriek. Het doel daarvan was ‘het fabriceren van 
meel of bloem van verschillende granen bestemd voor voedings-
middelen, terwijl voor die bewerking een stoommachiene van 
12 paardekrachten zal worden gebezigd en de stoomketel.’ 
Omstreeks 1920 is de windmolen afgebroken.
Blijkens de bewaard gebleven foto van omstreeks 1915 was de 
Wagenbergse molen een gesloten standerdmolen. Aan de ach-
terzijde is een balkon met een trap te zien. Door die trap heen 
steekt een lange balk: de zogenaamde staartbalk. Daarmee was 
de hele molenkast draaibaar om de wieken op de wind te zetten. 
In de zijkant van de molenkast waren enkele ronde, afsluitbare 
openingen aangebracht. De molenaar zette die open en merkte 
dan wanneer de wind van richting was veranderd.
Dingeman van der  Vorst (1898-1989) heeft de oude molen nog 

goed gekend en vertelde mij het volgende: “De molen stond op 
een heuveltje en was niet erg hoog. De wieken gingen bijna over 
de grond. 
De toren van de kerk (gebouwd in 1904) was hinderlijk voor de 
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SPORT

molenaar. De molen zou daardoor minder wind hebben gekre-
gen, wanneer de wind uit het zuidwesten kwam. En de spil waar 
de molen op stond was zo dik, dat je die met je armen niet kon 
omvatten.”
In 1986 vierde de firma Van de Reyt het 150-jarig bestaan als 
Wagenbergse familiebedrijf. Inmiddels was er hoofdzakelijk han-
del in kunstmest en granen. Het bedrijf is gaan uitbreiden en ver-
plaatst naar de Nieuwe Bredasebaan tussen Terheijden en Breda.
Over deze molen en alle andere molens gaat het Vlasselt-boekje 
58-59.
Johan van der Made

KOPPELTOERNOOI DRIEBANDEN 2016   
in café de Zevende Hemel in  Terheijden

Biljartvereniging “de Zevende Hemel” organiseert dit jaar weer 
het koppeltoernooi driebanden. Dit gezellige koppeltoernooi 
wordt ook dit jaar weer gespeeld volgens het Belgisch punten-
tellingsysteem met een maximum van 30 beurten per partij. Het 
minimaal te halen caramboles, afhankelijk van het gemiddelde, is 
9. Het inschrijfgeld voor dit koppeltoernooi bedraagt per koppel 
€ 15,-.  Het prijzengeld is afhankelijk van het aantal deelnemers. 
Het koppeltoernooi start 26 februari en u kunt inschrijven t/m 
12 februari. Het toernooi wordt gespeeld op donderdagavond 
en vrijdagavond, zaterdagmiddag en zaterdagavond en zondag-
middag en zal, afhankelijk van het aantal deelnemers, tot eind 
april duren. Inschrijfformulieren kunt u afhalen en inleveren in 
café de Zevende Hemel, Hoofdstraat 20 in Terheijden of via 
www.biljartverenigingde7dehemel.nl. Voor informatie en inlich-
tingen: Jan Diepstraten 06-37475242.

TURNSTERS WINNEN 6 MEDAILLES IN 
VLIJMEN

Afgelopen weekend 23 en 24 januari was het de 1e plaatsings-
wedstrijd voor onze 10 turnsters, op weg naar het regiokampi-
oenschap in de 4e divisie en D Niveaus. 

Zaterdag waren Mirte Verdaasdonk, Britt Aarts, Roos Dirkse, 
Nienke de Wit, Renske van Rossum,  Amy Broeders en Pleuni 

René Schotanus | fotostudio
Hoofdstraat 16 | Terheijden | T 06 10 28 93 22 | reneschotanus.nl

Verras je 
Valentijn 

met een foto 
of geef een 
loveshoot 
cadeau!

Tip voor Valentijn

Vanaf € 59,-

inclusief

vergroting

op 20 x 30 cm
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Zaterdag 6 februari 
Zondag 7 februari 

Maandag 8 februari 

 
Unsere Stube is geopend vanaf 16.00 uur. 
Oostenrijks nageln, Duitse Schlagers, Lekkere Schnapps en  

natuurlijk tirolermuziek 
Entree gratis 

 

Dinsdag 9 februari 

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

Aanvang: 17.00 
Reserveer op tijd. 

 
 Tijdens carnaval is onze keuken gewoon geopend vanaf 17.00 

“Ons Thuis” – Bredaseweg 20 – Terheijden – 076-5931600 
info@cafeonsthuis.nl – www.cafeonsthuis.nl  
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ALLE VOORGERECHTEN € 7,50
Tomatensoep

Salade “Zeevruchten”
met gerookte zalm, garnaaltjes, komkommer en thousand island dressing

Carpaccio van de ossenhaas
rucola, pijnboompitten, Parmezaanse kaas en pesto dressing

ALLE HOOFDGERECHTEN € 15,-
Black Angus Steak

met seizoensgroenten
Keuze uit: peper – of stroganoffsaus

Spare-ribs
geserveerd met knoflook en chilisaus

Zalmmoot
met seizoensgroenten en kreeftensaus

Varkenssaté
met satésaus, atjar, seizoensgroeten en kroepoek

ALLE DESSERTS € 5,-
Coupe “Ons Thuis”

vanille ijs, slagroom en chocolade saus

Kaasplateau
Binnen –en buitenlandse kaassoorten, chutney en brood

Chocoladetaartje
met frambozenijs en slagroom

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites en mayonaise.
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Rijvers aan de beurt. Mirte en Nienke wonnen een gouden me-
daille,  Amy en Britt een bronzen plak.
Zondag was het de beurt aan Bente Dannis, Kimberly Berg en 
Mandy van Kooten en 2 van hen vielen in de prijzen. Bente werd 
2e en Mandy 3e.
Heel goed gedaan allemaal. De 2e plaatsingswedstrijd is in maart.

KAMPIOENEN POSTDUIVENVERENIGING 
TERHEIJDEN GEHULDIGD

Zaterdag 16 ja-
nuari werden 
de kampioenen 
van Postduiven 
Vereniging Ter-
heijden in het 
zonnetje gezet 
op de jaarlijkse 
feestavond van 
de duivenclub. 

Naast de huldiging was er nog een schitterende loterij, waarbij 
iedereen met meerdere prijzen naar huis wist te gaan.
Zeker sfeerverhogend waren de diverse optredens van Den 
Hans. Hans Rasenberg is naast duivenliefhebber ook de winnaar 
van Festivalaaf in Schraansersrijk. Zijn gehele repertoire viel in 
goede smaak bij de duivenliefhebbers en hun partners. Hans 
heeft vele jonge duiven verdiend door telkens weer een nieuw 
lied in te zetten!

SVT 90 JAAR: QUIZ AVOND!

Onze vereniging bestaat 90 jaar. Speciaal 
voor dit jubileum organiseert de Senio-
ren Evenementen Commissie (SEC) van 
SVT op vrijdag 26 februari 2016 een 
SVT Quiz. In de quiz komen foto’s, video’s 
en geluidsfragmenten van vroeger en nu.  
Vrijwilligers en (kader)leden zijn hierbij 
van harte welkom. Richtlijn is vier per-
sonen per team. Inschrijfkosten per team 
bedragen €10,-.  Inschrijven kan op de 

avond zelf.  Aanvangstijd is 20.00 uur.  Tot dan! 
SEC SVT

JUDOKA’S HARAGEI  TERHEIJDEN EN 
JUDOCLUB MADE NEMEN 
VRACHTWAGEN  VOL MET PRIJZEN MEE 
NAAR HUIS

Zondag 24 januari 2016 gaat de boe-
ken in als een memorabele judodag. 
Het 4e kruikentoernooi in Tilburg 
stond op het programma.
De organisatie van Judo Klub Tilburg 
(JKT) had het weer prima voor elkaar. 
Vanuit Haragei en Judo Club Made 
waren er veel judoka’s die voor het 
eerst aan een toernooi meededen bui-

ten hun eigen club. In de vroege ochtend was het de beurt aan 
Reinier Lubbers. Reinier, die geen enkele training overslaat, was 
vandaag lekker op dreef en met enkele winstpartijen behaalde 
hij een mooie derde plaats.
Daarna was het de beurt aan Hailey Rombouts, Morris Morales 
Sequerra, Mathijs Ritsema, Lef van der Steen, Stef Segers en Si-
mon Wiertz. 
Hailey Rombouts was vandaag 
in vorm en behaalde in een gro-
te poule de finale.  Deze ver-
loor ze nipt, maar ze heeft een 
verdienstelijke 2e plaats mee 
terug naar Terheijden genomen. 
Morris moest even de schroom 
van zich afgooien en ging daar-
na als een komeet. Voor Mor-
ris was er een mooie derde 
plaats. Mathijs was ook lekker 
bezig en vooral de houdgreep 
ging hem goed af vandaag. Ook 
voor Mathijs was er een mooie 

De volgende kampioenschappen werden in het seizoen 2015 behaald: 
Vitesse Oude duiven Aangewezen: Ad Willemse & Mari Dudok 
Vitesse Oude duiven Onaangewezen: Ad Willemse & Mari Dudok 
Vitesse Oude duiven Duifkampioen: Laura van Dongen 
Midfond Oude duiven Aangewezen: Laura van Dongen 
Midfond Oude duiven Onaangewezen: Ad & Jack van Dongen 
Midfond Oude duiven Duifkampioen: Ad Willemse & Mari Dudok 
Dagfond Oude duiven Aangewezen: Ad & Jack van Dongen 
Dagfond Oude duiven Onaangewezen: Bas Vervuren 
Dagfond Oude duiven Duifkampioen: Ad & Jack van Dongen 
Overnachtfond Oude duiven Aangewezen: Frank Zwiers & Willie-Jan v.d. Goorbergh 
Overnachtfond Oude duiven Onaangewezen: Frank Zwiers & Willie-Jan v.d. Goorbergh 
Overnachtfond Oude duiven Duifkampioen: Frank Zwiers & Willie-Jan v.d. Goorbergh 
Jonge duiven Aangewezen: Suzanne v.d. Goorbergh 
Jonge duiven Onaangewezen: Laura van Dongen 
Jonge duiven Duifkampioen: Laura van Dongen 
Jonge duiven Fond Aangewezen: Suzanne v.d. Goorbergh 
Jonge duiven Fond Onaangewezen: Suzanne v.d. Goorbergh 
Jonge duiven Fond Duifkampioen: Suzanne v.d. Goorbergh 
Natoer Aangewezen: Ad & Jack van Dongen 
Natoer Onaangewezen: Ad & Jack van Dongen 
Natoer Duifkampioen: Ad & Jack van Dongen 
Generaal Kampioen Aangewezen: Ad & Jack van Dongen 
Generaal Kampioen Onaangewezen: Ad & Jack van Dongen 
Generaal Duifkampioen: Ad & Jack van Dongen 
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derde plaats. Simon Wiertz liet zien uit het juiste judohout te 
zijn gesneden en behaalde een tweede plaats. Toen waren daar 
Lef van der Steen en Stef Segers, ze zijn elkaars trainingsmaat-
jes, maar zaten vandaag ook bij elkaar in de poule. Beide lieten 
erg leuk judo zien in de voorrondes. Toen was daar de finale. 
Ze kennen elkaar door en door en de vonken vlogen er vanaf. 
Na twee minuten strijd kwam Lef als winnaar uit de strijd een 
schitterende 1e plaats voor Lef en eveneens een schitterende 2e 
plaats voor Stef.
In de middag kwamen Lieke Godschalk, Lotte Westgeest, Joris 
Wiertz, Stijn Verkooijen, Nick Martens, Wouter Ritsema, Renzo 
Rademakers, Rohan vd Wolf en Onno Busch in actie.
Lieke Godschalk verscheen dit keer met prachtige vlechten op 
de tatami en het leek wel of ze daar extra kracht uithaalde. 
In een sterke poule was de derde plaats het hoogst haalbare 
vandaag.
Lotte Westgeest kwam de sporthal binnen met een blik waarvan 
je meteen zag dat er met haar niet te sollen viel.  Dit bleek later 
ook: een aantal doffe knallen verder stond ze in de finale, echter 
door een foutje toch verloren.  Ditmaal een tweede plaats voor 
Lotte.
Joris Wiertz volgde het goede voorbeeld van zijn broertje van-
ochtend en wist ook de finale te bereiken. Helaas was zijn tegen-
stander hem net te slim af.
Stijn Verkooijen, Rohan v/d Wolf, Nick Martens, Wouter Ritsema 
en Renzo Rademakers behaalde allen een derde plaats. Onno 
Busch sloot de dag in stijl af door alles met ippon te winnen en 
stond evenals Lef op de hoogste trede van het podium vandaag.
De coaches Paul Christianen en Maikel Segers hebben weer te-
rug kunnen kijken op een gezellige judodag. 

I LOVE TRAAIE

Over een paar dagen is het carnaval in 
TRAAIE! Dat is altijd een groot feest! 
Mogelijk ga je met carnaval ook een 
paar nummers horen van de band die 
wij geboekt hebben voor de vrijdag-
avond na de aankomst van de “Traaise 
Kuierdagen”. Denk dan aan de Polka, 

Pannenkoek-song, Fritske d’n Olifaant en natuurlijk de Rammp-
steiner Kloempestoemper!! Ja ja, we hebben het over de WC 
Experience!! Het is alweer even geleden dat ze in Traaie zijn 
geweest met hun grote show! 
Als we zaterdagmiddag verder gaan met het Beach-volleybal, zul 
je nog wel een keer terug denken aan het nummer “een botter-
ham mee weggewaaid zaand”.
Op zaterdagavond hebben we een band die ook op Palm Parkies 
Breda heeft gestaan afgelopen zomer, namelijk de band Royal 
Beat!! Dit wordt een superfeest!! Om de avond af te sluiten 
hebben we dit jaar een echte knaller en dat is niemand minder 
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dan Mental Theo!! 
DUS! Zet 27-28-29 mei alvast in je agenda!
We zijn nog druk bezig met de rest van het programma dus we 
laten spoedig weer van ons horen!
Hou www.ilovetraaie.nl en www.facebook.com/ilovetraaie in de 
gaten voor meer info.
Wij wensen iedereen een geweldige carnaval.
Stichting I LOVE TRAAIE

PUUR WIT PRESENTEERT: GREGORY 
PAGE

In de Puur Wit concertenreeks zal op donderdag 18 februari 
2016 Gregory Page optreden in het Witte Kerkje in Terheijden. 
Hij is één van de vermakelijkste attracties van het Nederlandse 
kleine zalencircuit, waarbij Page zich van allerhande zaken be-
dient om zijn publiek te vermaken. Korte verhalen, oude zangap-
paratuur, poëzie, opgenomen orkestpartijen, vlot gitaarspel en 
zoetgevooisde zangpartijen vormen daarbij een integraal geheel 
dat met veel elan door Page voor het voetlicht wordt gebracht.
Gregory Page

Gregory David Page is geboren in Engeland. Zijn Armeense en 
Ierse ouders ontmoetten elkaar toen zij,  afzonderlijk van elkaar, 
met hun bands op tournee waren in het Midden-Oosten. Page 
groeit op in Noord-Londen in een muzikaal gezin. Hij studeert 
er klassiek gitaar en compositie & muziekleer. Later verhuist hij 
naar de Verenigde Staten en begint daar onvermoeibaar zijn ei-
gen muziek te schrijven en op te nemen. Gregory groeit uit tot 
een meesterlijk tekstschrijver en maakt prachtige muziek
Gregory Page is naar eigen zeggen singer-songwriter, jazzmuzi-
kant en filmmaker. Zijn stem heeft weg van die van Chet Baker 
en zijn muziek bevat altijd een zweem van melancholie zonder 
dat je daar verdrietig van wordt. De muziek die de half Ierse, half 
Armeense muzikant maakt is een mengeling van jazz, muziek uit 
de jaren twintig en folklore vertaald naar 2016. Hij is een roman-
ticus die met grote gedrevenheid al zijn energie stopt in melan-
cholieke liedjes die een gevoel van voorzichtig geluk oproepen.
Kaartverkoop
Kaarten voor het optreden van Gregory Page 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 
kaarten.  Vervolgens ontvang je een bevestigingsmail en liggen de 
kaartjes klaar bij de ingang van het  Witte Kerkje voorafgaand 
aan het concert. De deuren gaan open om 20.00 uur en het 
concert begint om 20.30 uur.
Meer informatie? Kijk op www.puurwitconcerten.nl, www.face-
book.com/puurwit.  Twitter: @puurwit

WORKSHOP BACHS MATTHÄUS 
PASSION 
Zing zélf de Aria’s o.l.v. dirigent Maria van Nieukerken

Op 5 maart 2016, 3 weken voor Pasen, in de laatste maand 
van onze 40ste serie theeconcerten, organiseren we een uniek 
project: Workshop met alle Aria’s van Bachs Matthäus 
Passion.
Zangers die aan de workshop ‘Bewust Musiceren’ op 24 okto-
ber 2015 deelnamen weten hoe inspirerend Maria aan de mu-
ziek werkt. Ook de workshop op 5 maart zal onder haar leiding 
zijn.  We kunnen garanderen dat de deelnemers aan het project 
daarna een indrukwekkende ervaring rijker zullen zijn.
Zo’n project/workshopdag is vorig jaar in de steden Groningen, 
Amsterdam en Rotterdam gerealiseerd en een groot succes ge-
bleken. Dit jaar zal het project op 5 maart in het prachtige Witte 
Kerkje van ons dorp Terheijden plaatsvinden en op 6 maart in 
Utrecht.
Tegenwoordig zijn er vaak zangdagen waarin de koorstukken uit 
de Matthäus Passion door ‘gewone mensen’ gezongen worden 
en daar is altijd erg veel belangstelling voor. Bij ons zal er op 
allerlei manieren aandacht worden besteed aan ALLE Aria’s uit 
de Matthäus Passion. Gedurende de dag:
- zingt iedereen alle aria’s in groepsverband;
- wordt er toelichting gegeven en informatie verstrekt over 
tekst, muziek, plaats en rol in het verhaal;
- krijg je inside information van Nederlandse solisten over de 
ervaringen met ‘hun eigen aria’s’, verteld door Maria van Nieu-
kerken n.a.v. de door haar gehouden interviews;
- krijg je demonstratie en uitleg door de 3 instrumentale solis-
ten, waarmee ook samen gemusiceerd wordt;
Aan het slot van de dag een presentatie door de deelnemers 
met hun eigen stemgroep (geen solo’s), samen met de instru-
mentale solisten.

Praktische informatie
Datum: 5 maart 2016, Tijd: 10 - 20.30 uur: om 19.30 uur moge-
lijkheid voor publiek om het resultaat van deze dag te komen 
beluisteren in een presentatie door de deelnemers. Workshop-
leider: Dirigent Maria van Nieukerken. Locatie: Witte Kerkje 
Terheijden, Hoofdstraat 1. Kosten workshop: € 50,-, de betaling 
wordt na aanmelding via Maria van Nieukerken geregeld.
Meebrengen: Eigen bladmuziek (Maria gebruikt zelf uitgave Bä-
renreiter), evenals eigen lunch. Avondeten:  We zoeken een voor 
ieder betaalbare/goedkope locatie in Terheijden.
Als deze workshop je net zo aanspreekt als dat het ons doet, 
kun je je opgeven, er zijn op dit moment nog plaatsen beschik-
baar. 
E-mail: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl. Telefoon: 076-
5931177 Jaap/Agaath Kaasschieter
Graag doorgeven: Naam + e-mailadres / telefoonnummer
Stemsoort en eventueel naam van uw koor/zangdocent. We 
wachten op je positieve reactie.
Stichting Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden 
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Lieke Flipsen uit Terheijden is stagiaire bij KRO-NCRV en werkt 
als productie- en redactiemedewerker met Elly de Bont samen 
in De Reünie. In dit programma komen oud-klasgenoten elkaar 
voor het eerst sinds lange tijd weer tegen. Lieke liep al eens sta-
ge bij BN De Stem en wil dit jaar haar studie Journalistiek afron-
den. In de fotokeuze van Elly de Bont staat De Reünie centraal. 
Vietnam

Fleur Vlaskamp uit Wagenberg 
studeert aan de Hogere Ho-
telschool en heeft net een sta-
ge in Vietnam afgerond. Fleur 
heeft er een mooie gewoonte 
van gemaakt om elk seizoen 
een keer columniste te zijn bij 
Spraakvermaak. Willem Dudok 

is te gast in de rubriek  Talent & Co. Hij is mede-eigenaar en -op-
richter van Johnny Wonder, een bedrijf dat zich richt op recla-
mecampagnes voor bedrijven en overheden.  Willem groeide op 
in Made en zijn sympathieke zachte g en loyale steun aan voet-
balclub NAC getuigen daar nog van. Willem plant en organiseert 
campagnes voor organisaties zoals de NS, KNVB,  VPRO, Consu-
mentenbond en Amnesty International en heeft in het verleden 
ook campagnes gedaan voor verschillende politieke partijen.
Huwelijksquiz
Op 14 februari (Valentijnsdag!) spelen we de Huwelijksquiz met 
2 trouwambtenaren uit de gemeente Drimmelen: Karly Tánczos 
en Erik van Dijk. Karly is daarnaast communicatieadviseur, Erik is 
directeur van een stichting keurmerken in de toeristisch-recre-
atieve sector.  Angelina§chetsboek ging filmen bij de bouw van 
een nieuwe windmolen in Hazeldonk. 
De nieuwe seizoenkaarten zijn binnen en dat betekent dat 
Spraakvermaak in het volgende seizoen gewoon doorgaat. The-
cla den Exter en Jopie van Oosterhout verkopen bij de ingang al 
de seizoenkaarten 2016/2017 (€ 15). Ook via de website www.
spraakvermaak.nl zijn seizoenkaarten te bestellen.
Zondag 14 februari: Spraakvermaak aflevering 55, café 
Ons Thuis, Bredaseweg 20, Terheijden. Zaal open om 14.00 
uur, ingang zoals gebruikelijk via het café.  Rond 17.00 uur sluiten 
we het programma af met het Spraakvermaakslotlied van Mix.
 
MUZIEK UIT DE ROMANTIEK 
Viool en harp in Theeconcert Witte Kerkje Terheijden.

Na het overweldigende 
concert door het Chariva-
ri-trio hebben we weer een 
schitterend concert gepro-
grammeerd. In  het Witte 
Kerkje zal het Duo Spinoza 
romantische muziek gaan 
uitvoeren van Mendelssohn, 
Romberg, Massenet, Meyer-

beer en Saint-Saëns. 
Duo Spinoza bestaat uit twee topmusici: de Spaanse violist Sa-
muel Tamarit Otero en de Nederlandse harpist Nick Scholten. 
Sinds 2010 verzorgt het duo optredens in Nederland en in 
Spanje. De combinatie van twee snaarinstrumenten geeft ruimte 
om zowel virtuoze als fijngevoelige muziek te spelen.  Het wordt 
zeker weer een concert om niet te missen.
Heel hartelijk welkom op 21 februari om half vier, plaatsen 
kunnen al gereserveerd worden.
Datum: zondag 21 februari 2016; Aanvang: 15.30 uur, Locatie: 
Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, Terheijden; Entree: € 6,-, kinderen 
t/m 12 jaar gratis. Reserveren en informatie bij de Stg. Theecon-

MEDISCHE ZAKEN EN MOORDZAKEN BIJ 
SPRAAKVERMAAK

Een van de aardige aspecten van zondag-
middagcafé Spraakvermaak is de grote 
variatie aan onderwerpen die aan bod 
komt. Medische zaken zijn tot nu toe 
misschien wat onderbelicht gebleven 
en dat maken we op zondag 14 februari 
helemaal goed door viroloog Ab Oster-

haus uit te nodigen. We ontvangen ook schrijfster Steffie van 
den Oord; een paar maanden geleden verscheen haar boek ‘De 
vrouw met de bijl en negen andere moordenaressen’. 
Epidemie

Was er ergens in de wereld 
sprake van een epidemie, dook 
in Afrika plotseling een on-
bekend virus op, jarenlang gaf 
viroloog Ab Osterhaus in het 
NOS-Journaal tekst en uit-
leg. Osterhaus studeerde cum 
laude af als dierenarts, promo-

veerde in 1978 op een proefschrift over epidemieën en was 
hoogleraar in de virologie aan de Erasmus Universiteit Rotter-
dam. Ab Osterhaus is verder hoofd van een tweetal referen-
tiecentra voor de Wereldgezondheidsorganisatie: het Nationaal 
Influenza Centrum en het Wereld Referentiecentrum voor Ma-
zelen. In 2009 was Osterhaus zelf onderwerp in het Journaal 
vanwege zijn mogelijke belangen in de farmaceutische industrie. 
Rattengif

Steffie van den Oord studeerde ge-
schiedenis, literatuurwetenschappen en 
journalistiek. Ze werkte een aantal ja-
ren als verslaggever voor  VPRO-radio. 
Toen ze rond de Millenniumwisseling 
honderdjarigen interviewde, heront-
dekte ze het mysterie van het verleden. 
Behalve de radio-interviews resulteer-
de dat ook in een boek ‘Eeuwelingen, 
levensverhalen van honderdjarigen in 
Nederland’. Onlangs verscheen de 14e 
druk. Later schreef ze ‘Liefde in oor-

logstijd’, over mensen die hun grote liefde vonden of verloren 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. En vorig jaar verscheen ‘De 
vrouw met de bijl en negen andere moordenaressen’: ze smeer-
den rattengif op het brood van hun man of staken de meid neer, 
ze beraamden hun misdaad gedurende vele jaren of handelden 
in een opwelling. Steffie van den Oord vertelt haar verhaal op de 
bank bij Dik van Beest en gastpresentator Lieke Flipsen.
KRO-NCRV 

Fotogast Elly de Bont (geboren en ge-
togen in Raamsdonk) werkt bij KRO-
NCRV en is regisseur/verslaggever bij 
Spoorloos en bij De Reünie. In Spoor-
loos gaat Elly, 
samen met 
presentator
Derk Bolt 
op zoek naar 

bloedverwanten die elkaar uit het oog 
zijn verloren of elkaar zelfs nog nooit 
hebben ontmoet. Deze weken is op 
maandagavond weer een aantal nieuwe 
afleveringen te zien. Gastpresentator 
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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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KOLLUM

POLLETIEK

certen Witte Kerkje Terheijden: E-mail: theeconcerten.witte-
kerkje@ziggo.nl en www.nickscholten.nl
Telefoon: Jaap/Agaath Kaasschieter 076-593 1177. 

AAN  ALLE  VROLIJKE MEDEMENSEN

Wij nodigen U graag uit om 
gratis een gezellige middag 
door te brengen met “Caba-
ret De Gulle Lach”.
Dit zal geschieden op zondag 
20 maart 2016 in het gezelli-
ge, donkerbruine café De Har-

monie in de Markstraat in  Terheijden.
Kom, kijk, aanhoor, geniet, lach en zing mee! 

GEZOND VERSTAND?

Het eerste maandje van 2016 kunnen we (weer) niet rangschik-
ken onder de noemer ‘eentje van jewelste’. We hebben elkaar 
gemeend of minder gemeend een gelukkig/gezegend  en gezond 
Nieuwjaar gewenst. Ik heb daar ook naar vermogen aan meege-
daan. Maar nu, begin februari, kom ik tot de ontdekking dat ik in 
mijn goede bedoelingen jegens de ander tekort geschoten ben. 
Niet vergeten, maar gewoon toen niet aan gedacht.  Daarom 
grijp ik deze schriftelijke kans nog graag met beide handen èn 
pen aan. Dank aan Rondom de Toren. Ik had namelijk iedereen 
graag een gezond verstand willen wensen. Ook mezelf.
Een gezond verstand voor onze minister-president, zodat hij 
eindelijk eens als waar staatsman de regierol op zich neemt als 
het gaat over het grootste naoorlogse probleem waar Neder-
land nu mee te maken heeft: vluchtelingen.

Een gezond verstand voor onze  Tweede Kamer, die een uit ei-
gen wil vertrekkend lid € 260.000,- als wachtgeld meegeeft om 
de campagne van mevrouw Clinton te spekken.  
Nog een gezond verstand voor de Tweede Kamer bij het instel-
len van een “onafhankelijke” commissie die een lek moet gaan 
opsporen om zo te voorkomen zij zelf haar eigen vlees gaat 
keuren.
Een gezond verstand voor alle gemeenten die een communica-
tieplan voor uitleg aan haar burgers over opvang vluchtelingen 
moeten schrijven.
Een gezond verstand voor alle idioten die iets met varkens doen 
waar ze niet voor bedoeld zijn.
Een gezond verstand voor die fractieleider die vrouwen wil la-
ten beschikken over ‘pepperverf’.
Een gezond verstand voor die minister die consequent voor zijn 
beurt praat en in één jaar tijd vier keer ‘blaaskaakt’. 
Een gezond verstand voor Louis van Gaal om de beste beslissing 
te nemen: op Engelse les gaan.
Een gezond verstand voor jou, lezer,  waar het volgens mij wel 
goed meezit, anders zou je hierboven wel in het rijtje voorko-
men. Mocht je nog niet aan de standaard voldoen, treur niet: 
voor velen is het ver te zoeken…..
Dan nog dit: hierbij doe ik een oproep aan alle ontwerpers van 
nieuwjaarskaarten, van facebook- en twittergebruikers om ‘ge-
zond verstand in 2017’ niet te vergeten, sterker, vooraan te zet-
ten.
Jan

CDA-DRIMMELEN  WIL SPREIDING  VAN 
STATUSHOUDERS OVER  ALLE KERNEN 
en prioriteit geven aan duidelijke communicatie…

Tijdens de opinievergadering, gehou-
den op 14 januari op het gemeente-
huis, spraken alle zeven partijen zich 
uit over het vluchtelingenvraagstuk. 
Het College (Lijst Harry Bakker,  VVD 

en Groen Drimmelen) stelt voor om de eerste helft van 2016 
versneld statushouders, vluchtelingen die een verblijfsvergun-
ning hebben gekregen, te laten wonen in Drimmelen. Het CDA 
vindt dat we vooraf goede afspraken moeten maken over waar 
en onder welke voorwaarden we dit kunnen regelen.
Allereerst willen we niet dat grote groepen statushouders bij 
elkaar komen wonen. Dat zal ten koste gaan van hun inburgering 
maar zal ook eerder gevoelens van onrust bij onze inwoners 
oproepen. De wethouder zegde op onze vraag daarover toe 
regelmatig aan de raad te zullen aangeven waar statushouders 
zijn komen wonen. In 2015 zijn er geen statushouders komen 
wonen in Wagenberg en Drimmelen, 1 in Hooge Zwaluwe, in 
Lage Zwaluwe 11, in Terheijden 13 en in Made 14 personen. 
Net zo belangrijk als de spreiding vinden we duidelijke en eerlijke 
communicatie over het vluchtelingenvraagstuk.  Vluchtelingen-
werk Nederland is daar als eerste verantwoordelijk voor maar 
het CDA vindt dat de gemeente ook haar verantwoordelijkheid 
moet nemen. Het Dorpsgericht werken wordt voor veel zaken 
ingezet, zoals nieuw hondenbeleid, maar nog onvoldoende voor 

Leuke carnavalsfoto’s gemaakt?
Stuur ze uiterlijk woensdag 10 februari 

naar liesbeth@rondomdetoren.nl
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het vluchtelingenvraagstuk. De wethouder zegde ook hier toe 
aan het CDA dat het Dorpsgericht werken zal worden ingezet 
om goede informatie te geven over de komst van statushouders 
en hoe we daar het beste mee om kunnen gaan.
Zo kwam bij ons de vraag binnen waar je je kunt melden als je 
Nederlandse les wilt geven aan kinderen van vluchtelingen; dat 
is nu onvoldoende bekend…Een idee is ook om de Samen aan 
de Slag-gelden, die nu met regelmaat op een Sinterklaas-achtige 
manier worden uitgereikt, in 2016 met voorrang uit te delen 
aan initiatieven die het integreren van onze nieuwe inwoners 
ten goede komen. 
Het tweede vraagstuk, waarover de raad zich moest uitspreken, 
was of Drimmelen wil bijdra-
gen aan regionale samenwer-
king bij de opvang van vluchte-
lingen. Alle partijen waren het 
erover eens dat we dit willen 
doen;  we willen bijdragen in 
budget en/of menskracht. Op 
dit moment is de vraag niet aan 
de orde maar gezien de snel-
heid waarmee het vluchtelin-
genvraagstuk zich ontwikkelt is 
het goed dat we deze uitspraak 
al hebben vastgelegd.
De verkiezingsslogan van CDA Drimmelen was in 2014: “Samen 
met u gaan we de uitdaging aan”. Dat geldt zeker bij de komst 
en opvang van onze nieuwe inwoners.

LIJST HARRY BAKKER NEEMT INITIATIEF

In de laatste raadsvergadering van 2015 kreeg de openbare ba-
sisschool ‘t Klaverblad tot vreugde van Lijst Harry Bakker toch 
nog aandacht.  Want …..hoe staat het nu met ’t Klaverblad? Blijft 
het nu open of gaat het dicht? Laatst stond in een bericht van 
BN de Stem dat het schoolbestuur OBO (Stichting Openbaar 
Basisonderwijs) een brief gaat sturen met een dispensatiever-
zoek aan de minister om toch ’t Klaverblad open te houden. 
De school heeft immers een flinke stijging gemaakt in het leer-
lingenaantal dus zou hij een tweede kans moeten verdienen (in 
zeer korte tijd van 7 naar 18 leerlingen).
Lijst Harry Bakker heeft het initiatief genomen om namens 
de gehele gemeenteraad de minister een aanbevelings-
brief te schrijven. Net voor de afgelopen kerstdagen heeft 
Lijst Harry Bakker die aangeboden aan burgemeester Gert de 
Kok waarop vervolgens deze aanbevelingsbrief verstuurd is naar 
de heer Goosens, directeur van de OBO.  Onze raads-breed ge-
dragen brief kan dan door de heer Goosens gebruikt worden als 
extra ondersteuning bij het dispensatie vragen om deze mooie 
school in hartje Drimmelen dorp open te houden. 
In de brief hebben we geschreven wat de school betekent voor 
de gemeente Drimmelen in het dorp Drimmelen.  Wat het be-
tekent als er geen school meer is in dit dorp. Hoe het dan staat 
met de leefbaarheid in dit dorp. In meerdere publicaties en tij-
dens verschillende gemeentelijke vergaderingen heeft Lijst Har-
ry Bakker alsmaar duidelijk gemaakt dat we erop STAAN dat 
deze school open blijft in het dorp Drimmelen.
We spreken dan ook vurig de wens uit dat OBO zo snel mo-
gelijk dit zo belangrijke verzoek aangaande onze gemeente aan 
mevrouw Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en 
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VAAN  ALLES  WA

Wetenschap zal sturen. Niet geschoten is altijd mis! De aanbeve-
lingsbrief kunt u lezen op onze website www.lijstharrybakker.nl
Femke Selders, raadslid Lijst Harry Bakker

AFSCHEID MENEER LÉON

Afgelopen vrijdagmiddag namen de kinderen van basisschool 
De Zeggewijzer op gepaste wijze afscheid van meneer Léon 
Ligthart. Na 40 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, 
waarvan de laatste 12½ jaar als directeur van de Zeggewijzer, 
heeft hij onlangs zijn schoolse werkzaamheden neergelegd. Nog 

een paar maanden vervult hij een aantal bovenschoolse taken 
voor de Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen, daarna gaat 
hij genieten van zijn pensioen. 
Meneer Léon werd door de kinderen toegezongen en kreeg 
van hen een mooi schilderij cadeau als herinnering. De rest van 
de middag ging hij, samen met zijn vrouw, van klas naar klas om 
overal een test of toets te doen. Hij mocht namelijk pas vertrek-
ken als hij zijn diploma had gehaald. Uiteraard slaagde hij met 
vlag-en-wimpel! De middag werd afgesloten met een gezellige 
receptie in de hal van de school, waar ouders, verzorgers, (oud)
collega’s en relaties van vroeger en nu hem nog eens de hand 
kwamen schudden. 

SPEELBOS IN  TERHEIJDEN

De kinderen uit groep 6 en 7 
van De Zeggewijzer dachten 
vorige week woensdag samen 
met wethouder Jan-Willem 
Stoop na over de inrichting van 
het nieuwe speelbos in Ter-
heijden. In groepjes gingen ze 
aan de slag: met een (fictief) 
budget van € 10.000,- per 
groep gaven ze op een plattegrond aan waar bijvoorbeeld een 
klimbaan of waterplas moest komen. 
Met het spel, dat speciaal hiervoor ontwikkeld is door een stu-

dent van de studie Tuin- en 
Landschapsmanagement aan de 
HAS in Den Bosch,  leren de 
kinderen hoe ze binnen rand-
voorwaarden keuzes kunnen 
maken.
Wethouder Stoop neemt de 
resultaten mee in de definitieve 
ontwerpen van de speelbossen. 

GEZOCHT……

VIP is onderdeel van Stichting Welzijn en Ondersteuning (SWO) 
en een centrale plek voor vrijwilligers. Wij adviseren en bemid-
delen naar een passende vrijwilligersfunctie. Kijk eens op onze 
website voor meer informatie en de vacaturebank op www.
swodrimmelen.nl/vip. U kunt contact met ons opnemen via 
de mail VIP@swodrimmelen.nl of per telefoon 0162 – 451894. 
Bezoek ons ook eens op Facebook VIP  Vrijwilligers informatie 
punt Drimmelen!
Kookmaatjes 3492
Het Antonius Abt is op zoek naar mensen die samen met de 
deelnemers van de dagbehandeling een warme maaltijd willen 
en kunnen bereiden. Heb je interesse in koken met ouderen, 
gezelligheid en samen bezig zijn? Meld je dan aan als vrijwilliger 
voor deze functie. 
Tekstschrijver / administratieve ondersteuner 3493
Ben jij de creatieve tekstschrijver die het Antonius Abt zoekt 
en wil jij hen gaan ondersteunen om een mooie en interessan-
te nieuwsbrief uit te brengen? De organisatie heeft een nieuw 
project  ‘Zorg beter met vrijwilligers’ opgezet en wil hiervoor 
4 keer per jaar een nieuwsbrief uitbrengen om iedereen op de 
hoogte te houden. Ga jij hen helpen? 
Wandelmaatje 3498
Wil je graag iets voor een ander betekenen en lijkt het je wat 
om te wandelen met een man van 72 uit Lage Zwaluwe die af-
hankelijk is van zijn scootmobiel? Hij wil graag naar buiten maar 
het komt er niet van om er in zijn eentje op uit te gaan. Meneer 
houdt er van om over van alles en nog wat te praten, vooral 
over het nieuws van de dag. Zorg jij ervoor dat deze meneer 
lekker naar buiten kan?
Koken voor een leuke groep senioren 3495
Elke donderdagochtend komt er een groep van 15 gezellige se-
nioren een warme maaltijd eten in de Cour in Terheijden. Zij 
doen dit al 10 jaar. Houd je van koken en wil je meehelpen om 
die maaltijd voor hen te bereiden, de boodschappen te doen en 
te koken? Dan is deze vacature echt iets voor jou. Neem con-
tact op met VIP voor meer informatie. 
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Secretaris/secretaresse dorpsgericht werken 3426
Wil jij meewerken aan het verbeteren van de leefbaarheid in de 
gemeente Drimmelen? Dorpsgericht werken zoekt een secre-
taresse die hen ondersteunt bij vergaderingen, notulen maakt en 
de deelnemerslijst bij houdt. Waar draag je dan aan bij? Dorps-
gericht werken is een samenwerkingsverband van hulpverleners 
en bewoners / vrijwilligersorganisaties. Het doel van het net-
werk is de sociale betrokkenheid, leefbaarheid en het welzijn in 
de gemeente te verhogen.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drim-
melen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijn-
werpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling 
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl. 
Vrijwilligerswerk SWO

De missie van de Stichting  Welzijn & 
Ondersteuning in Drimmelen is om 
de gemeente sociaal in beweging te 
brengen. Vrijwilligers spelen daarin 
een belangrijke rol. Zij stellen hun 
vaardigheden en kennis in dienst van 
mensen die daaraan behoefte hebben. 

Natuurlijk belangrijk voor mensen die hun ondersteuning goed 
kunnen gebruiken, maar ook waardevol voor de vrijwilligers 
zelf.  Afgelopen jaar bezocht Omroep Drimmelen de vrijwilli-
gersmarkt van SWO en volgde een vrijwilliger bij zijn werk-
zaamheden. Het verslag daarvan ziet u nu in onze uitzending.
Lorenzo de Leeuw

Lorenzo de Leeuw maakt al 
een paar jaar stop-motion vi-
deo’s met behulp van Lego. Op  
YouTube zijn prachtige filmpjes 
van hem te vinden, zoals zijn Le-
go-versie van Drank en Drugs 
en Mr. Bean. Eind vorig jaar was 

een creatie van deze tiener uit Made te zien bij RTL Late Night 
en dat was dan ook zijn Le-
go-versie van deze show.  Zo 
langzamerhand mogen we 
dus wel zeggen dat we er een 
nieuwe bekende streekge-
noot bij hebben.  Wij waren 
benieuwd en nodigden hem 
uit in onze studio. 
Spetterende Show Harmonie Terheijden – Deel 2

Op 20, 21 en 22 november 
organiseerde Harmonie Ter-
heijden in De Cour een spec-
taculaire revueshow die ge-
heel in het teken stond van 
Las Vegas. Instrumentalisten, 
dansers, zangers, een illusio-
nist en natuurlijk het orkest 

namen het publiek mee in ‘A Night at Vegas’. Eerder werd een 
korte impressie uitgezonden van de show vóór de pauze. Deze 
week kunt u nog kijken naar het 2e deel.  Voor belangstellenden 
en liefhebbers is de integrale opname van de show verkrijgbaar 
bij de Harmonie.
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ROS DRIMMELEN

In de maand februari zijn de volgende onder-
werpen te zien:
Nieuws uit de regio: De Madese tennisvereniging MTV or-
ganiseert op woensdagmiddag 17 februari en vrijdagmiddag 19 
februari een tennis experience. Wat dit allemaal inhoudt vertelt 
ons trainer Jack de Kroon.
Michel Hofkens: Praktijk Donckers heeft een team met di-
verse therapeuten die allen hun eigen specialisatie hebben. Het 
moet duidelijk zijn welke kwaliteit zorgaanbieders leveren en 
wat de verschillen in kwaliteit zijn tussen zorgaanbieders. Juist 

nu door het zorgstelsel ieder-
een zelf kan kiezen waar hij 
zorg afneemt. Daarom is er het 
programma Zichtbare Zorg Fy-
siotherapie.  
Dingeman Knaap: Sport 
wordt wereldwijd gepromoot 

omdat het goed is voor lichaam en geest. Toch is het lang niet 
altijd vanzelfsprekend om te sporten.  Bijvoorbeeld voor men-
sen met een beperking. Dat is de reden dat een groep mensen 
IX-sport heeft opgericht. Een platform om sporten, varianten en 
mogelijkheden bekend te maken bij het grote publiek.
Lennie Koster: Stichting HOOM is een stichting die in de ge-
meente Geertruidenberg actief is o.a. op het gebied van man-
telzorg. Dit jaar gaat er het een en ander veranderen m.b.t. het 
mantelzorgcompliment. We vinden het belangrijk dat mantel-
zorgers hiervan op de hoogte zijn. Stichting HOOM zorgt in 
gemeente Geertruidenberg voor de invulling van het mantel-
zorgcompliment. 
Bram Bul: Paaspop Den Hout is een Brabants festival in het 
dorp Den Hout.  Van klein tentfeest is het Paaspop festival uitge-
groeid tot een waar regionaal festival. Het Paaspop festival werd 
in 1995 opgericht en in de loop der jaren waren er al vele arties-
ten te gast.  Van regionale toppers tot grote nationale artiesten. 
Allen wisten ze het Paaspop-podium te vinden en speelden ze 
een geweldig Paaspop Den Hout.  
Nieuwe studio SLOG: de Stich-
ting Lokale Omroep Geertruiden-
berg beschikt nu over een prachtige 
nieuwe studio. Op zondag 3 januari 
werd het grote twee verdiepingen 
pand van 140 m2 aan de Ottergeer-
de officieel geopend door wethouder Bert van de Kieboom.  
Wij waren erbij en maakten de beelden.
Renovatie Z.C. de Wijngaerd: Nadat alle bewoners uit de 
Cyclaamflat en Lavendelflat zijn verhuisd naar de Buursteden 
in Oosterhout zijn de sloopwerkzaamheden begonnen. Om 
de renovatie zo snel mogelijk klaar te hebben worden er vele 
dingen voorbereid. Zo ook in de werkplaats van Zwaluwbouw 
in  Wagenberg.  Wij zijn daar eens gaan kijken hoe ze een hele 
douchecel met toilet, die straks in zijn geheel geplaatst kan gaan 
worden, in elkaar zetten.
Bucket Rock Festival: Op zaterdag 9 januari was er weer een 
groot benefiet concert van Bucket Rock in café de Witte Leeuw 
in Raamsdonksveer. Er traden op die avond 8 bands belangeloos 
op. ROS-D verzorgde de beelden in de zaal en dat allemaal voor 

het goede doel: het Sophia kin-
derziekenhuis in Rotterdam. 
Wij selecteerden een van de 
bands nl.  The Billy’s.
Presentatie: Guus Neefs en 
Cees Joosen
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ZING MEE MET ESKADEE

Bij Eskadee draait alles om spelen, ontwik-
kelen en samen plezier maken. En daarbij 
geldt ook samen muziek maken! Met Car-
naval in het vooruitzicht hebben we met de 
kinderen eigen carnavalsliedjes gemaakt. Er 
klinken veel muzikale noten. Alle kinderen 
zingen uit volle borst mee. Dus wat ons be-
treft: Zing mee met Eskadee! 

Melodie: Papegaaitje leef je nog?
Carnaval.. dat is er weer, ie ja dee ja
We hossen, springen keer op keer, ie ja dee ja
We hebben een feestmuts opgezet en we maken heel veel pret
Ie ja dee ja, POEF !
Uw kind is 52 weken per jaar welkom
Al 25 jaar biedt Kinderopvang Eskadee de meest complete op-
vang voor elk kind van 0 tot 13 
jaar. Elke dag weer! Onze 13 
vestigingen zijn het hele jaar 
open, want we kennen geen va-
kantiesluiting. Ook met Carna-
val wordt uw kindje met open 
armen ontvangen. Onze mede-
werkers werken vol overgave 
om voor elk kind een veilig en 
vertrouwd tweede thuis te bie-
den.

TRAAIE  ON  TOUR

Welke vereniging / Stichting 
heeft er nu  geen moeite mee 
om het jaarlijkse uitje financieel 

“rond te breien”?
Via “Traaie on Tour” willen een 20-tal Terheijdense / Traaise 
ondernemers ondersteuning bieden om dat jaarlijkse uitje en/of 
uitbezoek/wedstrijd mogelijk te gaan maken voor  Verenigingen / 
Stichtingen binnen ons Terheijden. “Traaie on Tour” heeft name-
lijk een knalrooie lijnbus aangeschaft, welke zij, tegen kostprijsta-
rief, 1 à 2 maal per jaar aan gaan bieden aan de in Terheijden / 
Traaie gevestigde verenigingen, om deze zo tegemoet te komen 
in de reiskosten van hun jaarlijkse uitje, kampioensfeest o.i.d. 
Om gebruik te kunnen gaan maken van deze geste dient u met 
uw vereniging ingeschreven te staan bij “Traaie on Tour”.
Graag willen wij u op de hoogte stellen van de ins en outs van 
dit project en nodigen u als Vereniging / Stichting dan ook graag 
uit voor de Verenigings-introductieavond in de Pub van Café 
Ons Thuis, Bredaseweg 20  Terheijden op woensdag 17 febru-
ari, aanvang 20.30 uur.
De bus van “Traaie on Tour” 
zal, weliswaar nog zonder de 
beoogde belettering, te be-
wonderen zijn in de Grote 
Carnavalsoptocht aanstaan-
de zondag. Een introductie-
folder zal in de bus aanwezig 
zijn.

SCOUTING D’N HARTEL 
TERHEIJDEN SLUIT 2015 GOED AF

Op zaterdag 19 december heeft scouting d’n Har-
tel in Terheijden het jaar 2015 afgesloten met een 
gezellige kerstbrunch. Alle leden, de leiding en het 

bestuur waren uitgenodigd om samen te eten, terug te kijken en 
te praten over het afgelopen jaar. In 2015 hebben de Bevers, de 
Welpen, de Scouts en de leden van de Stam weer heel veel leuke 
activiteiten mogen beleven.
Voor de jeugdleden had de leiding weer gezorgd dat er bijna 
iedere week weer een andere activiteit te beleven viel. Naast de 
wekelijkse activiteiten waren er natuurlijk ook de zomerkam-
pen, het RSW-kamp, de paas-activiteit en de Haloween-avond. 
Ook waren we, zoals al zo vele jaren, aanwezig tijdens de jaar-
lijkse 4 mei-herdenking in Terheijden.
De enthousiaste vrijwilligers (de 
leiding van de diverse speltak-
ken) zijn elke week aanwezig om 
er voor de kinderen te zijn en zo 
samen de kinderen veel dingen te 
leren. Helaas hebben we moeten 
vast stellen, dat er een aantal le-
den is vertrokken. Dat is natuur-
lijk heel jammer en we hopen, dat 
er weer snel jongens en meisjes 
zijn, die de verschillende speltak-
ken willen komen versterken.
Het is echt een hele gezellige en 
vrolijke boel tijdens de opkom-
sten. Het bestuur en de leiding 
hopen snel weer nieuwe leden te 
mogen begroeten. Scouting d’n 
Hartel gaat vol goede moed het nieuwe jaar in.
Naast de activiteiten voor de kinderen is er het afgelopen jaar 
ook hard gewerkt aan het opknappen van het Honk. Het is haast 
af, maar er blijven altijd activiteiten terug komen.
Dus hebt u zin en tijd om ook eens de handen uit de mouwen 
te steken, kom gerust langs of informeer.
Op zaterdag 12 maart 2016 gaan we in elk geval weer samen 
aan het werk. Het is dan namelijk weer de landelijke doedag van 
NL-Doet.

Mocht u meer willen weten over Scouting d’n Hartel, kijk dan 
eens op de vernieuwde website www.scoutingdnhartel.nl  Ook 
voor het aanmelden van nieuwe leden kunt u op de website 
terecht, of natuurlijk bij één van de leiding van een speltak.
Hopelijk komen we u in 2016 een keertje tegen.  We willen ze-
ker meer 
van ons la-
ten horen, 
dus graag 
tot een 
volgende
keer.
Scouting
D’n Hartel  
Terheijden.
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ENGELSE LES  VANAF GROEP 4 OP 
OBS DE  WINDHOEK 
Vroeg aanbieden van vreemde taal werpt vruchten af

‘Please open your book on page 28.’  Zo start de 
Engelse les vandaag op openbare basisschool 
De Windhoek in Terheijden. Jonge kinde-
ren hebben het vermogen spelenderwijs een 
vreemde taal op te pikken. Het is een kans die 
we op OBS De Windhoek niet laten liggen. 

Daarom krijgen alle leerlingen vanaf groep 4 elke week Engelse 
les. En dat werpt zijn vruchten af. 
Vreemde talen-onderwijs
Kinderen komen elke dag in aanraking met de Engelse taal, via 
televisie, internet, sociale media, computerspelletjes en gewoon 
op straat. Uit onderzoek blijkt echter dat alleen met dit buiten-
schools aanbod leerlingen de Engelse taal niet goed leren. Maar 
het goed beheersen van de taal is wèl belangrijk, aangezien Ne-
derlanders steeds vaker Engels nodig hebben op internet, aan de 
telefoon, op straat, op het werk en tijdens hun studie. Daarom is 
het vroeg aanleren van Engels op de basisschool belangrijk. Zo’n 
17% van alle scholen begint in groep 1 tot en met 4 met vroeg 
vreemdetalen-onderwijs. De Windhoek is er één van. 

Jong geleerd is oud gedaan
Sinds enkele jaren krijgen de leerlingen van De Windhoek vanaf 
groep 4 Engelse les. De les maakt deel uit van de lesmethode en 
sluit daardoor naadloos aan bij de andere vakken. In de onder-
bouw luisteren we naar Engelse liedjes, doen we woordspelle-
tjes en oefenen we korte gesprekken. Op deze manier maken de 
jongste leerlingen spelenderwijs kennis met de taal. Naarmate 
de leerjaren vorderen, is er meer en meer aandacht voor uit-
spraak, zinsbouw en grammatica. De leerkracht spreekt tijdens 
de les zoveel mogelijk Engels en de leerlingen worden gestimu-
leerd in het Engels vragen te stellen en antwoorden te geven.
Gesprekken voeren in het Engels
Afgelopen week werd in groep 7 en 8 het thema “Transport” 
behandeld en was het onderwerp van de Engelse les “Vervoer-
smiddelen”. ‘Would you like to hand out the books?’, vraagt juf 
Nicole. De desbetreffende leerling antwoordt heel vanzelfspre-
kend met ‘yes’ en start met het uitdelen van de boeken. De les 
begint met een oefening in uitspraak. ‘Please repeat the words’; de 
uitspraak van woorden als wheel, camel, track, raft,  fire en engine 
wordt geoefend. 
Werken aan taalgevoel
De betekenis van de oefenwoorden wordt daarna behandeld. 
Enthousiast vliegen de vingers de lucht in en gezamenlijk wor-
den de woorden vertaald. De oefenwoorden van deze week zijn 
verwerkt in korte stukjes tekst. Leerlingen lezen om de beurt 
een stukje tekst voor en de zinnen worden vertaald. 
Zinnen vertalen is nog niet zo makkelijk als het lijkt. De woor-
den in een Engelse zin staan vaak in een andere volgorde dan 
in het Nederlands. Een foutje maken mag en iedereen doet zijn 

uiterste best. Leerlingen helpen elkaar met het vinden van de 
juiste woorden en genieten zichtbaar van de les. Stap voor stap 
en spelenderwijs wordt gewerkt aan het taalgevoel.

Positief resultaat
Het beleid van De  Windhoek om al in de onderbouw de leer-
lingen de Engelse taal te leren, werpt zijn vruchten af. De vanzelf-
sprekendheid waarmee de leerlingen omgaan met de vreemde 
taal is typerend. Ze zijn er zichtbaar mee vertrouwd. Dat blijkt 
als een leerling van groep 8 een stuk tekst voorleest: heel vlot 
en met een correcte uitspraak.     
Meer weten? 
Neem gerust contact met ons op via info@obsdewindhoek.nl 
of 076-5938218. Wij vertellen u graag meer over De Windhoek. 
Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken om zelf de kracht van 
onze school te ervaren.

TERHEIJDEN ENERGIENEUTRAAL IN 2040

Terheijden heeft de potentie om in 2040 energieneutraal te zijn. 
En dat kan met natuurlijke energiebronnen uit de eigen omge-
ving: molens op de Noord, warmte van de  Vaartkant, zon van ’t 
Spijk en energie uit de Mark. Pim de Ridder, geboren en getogen 
Terheijdenaar en directeur van Izzy-projects, specialist in duur-
zame energie, heeft dit onderzocht. “De waterkracht van de 
Mark levert energie. De breuklijn in de Vaartkant zorgt voor vol-
doende warmte zodat Terheijden zonder gas verder kan. Zon-
nepanelen op de daken van de basisscholen en geschikte daken 
op ’t Spijk,  Antonius Abt, de brandweer en sportaccommodaties 
van SVT leveren 1,3 miljoen kWh op. En bij De Noord is ruimte 
voor een extra windproject van twee windmolens die goed zijn 
voor een opbrengst van 9,2 miljoen kWh per jaar,” zegt Pim. 
Visie Duurzaamheid 2040
Als al deze energievoorzieningen gerealiseerd zijn, dan is er geen 
sprake meer van CO2 uitstoot in Terheijden en wordt er geen 
gas verbruikt. Het eerste energieneutrale dorp van Nederland is 
dan een feit.  Dat levert de gemeenschap jaarlijks een gasbespa-
ring op van 4,9 miljoen kWh. “Daarnaast moeten we nog 15% 
besparen op het energieverbruik,” zegt Pim. Het plan voor een 
energieneutraal Terheijden sluit perfect aan op de Visie Duur-
zaamheid 2040 van de gemeente Drimmelen. “De eerste stap is 
gezet om drie windmolens bij De Tol te onderzoeken. Ik hoop 
dat de gemeente ook ruimte ziet om in navolging daarvan twee 
windmolens te laten plaatsen bij De Noord en zonne-energie te 
stimuleren in Terheijden,” zegt Pim. “Dat zou het begin kunnen 
zijn van een energieneutraal dorp.” Als het goed uitpakt kan het 
model ook voor de andere dorpen in de gemeente Drimmelen 
worden toegepast. “Maak gebruik van wat er lokaal aanwezig is. 
In Terheijden is dat windenergie, zon en geothermie. Op andere 
plaatsen zijn dat weer andere technieken.”
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GEMINTE

Echt eigendom
Als het aan Pim ligt komt de gehele energievoorziening van  Ter-
heijden straks in handen van de lokale gemeenschap en blijft 
straks ook het geld dat het energieproject oplevert in het dorp. 
Pim heeft ervaring met burgerparticipatie in windparken. Hij is 
initiatiefnemer en trekker van burgerenergieproject Windpark 
Nijmegen-Betuwe en van windpark Hazeldonk in Breda. “Eigen 
energie in echt eigendom van de burgers ter plaatse met hun 
zeggenschap daarover. Dat is mijn uitgangspunt bij het ontwikke-
len van energieprojecten. Een burgerenergieproject verbindt en 
geeft een boost aan de lokale economie en samenleving.” 
Deelnemers in het project krijgen straks een mooi rendement 
op hun investering. “Wat er na uitbetaling overblijft, wordt niet 

als dividend uitgekeerd aan de 
aandeelhouders van buiten de 
regio. Nee, dat geld komt ten 
goede aan het verbeteren van 
de leefbaarheid in Terheijden. 
Laat het geld in het dorp. Een 
samenwerking met bijvoor-
beeld het Puzzelbad, De Arend, 
de voetbalvereniging en de 
kerken kan ervoor zorgen dat 
mensen energieneutraal kun-
nen zwemmen, voetballen en 
bidden. En de energiecoöpe-
ratie kan dit verder financieel 
ondersteunen.”
Spraakvermaak
In de komende editie van 

Spraakvermaak op 14 februari 2016 zal het plan voor een ener-
gieneutraal Terheijden en Windpark De Noord aan de orde ko-
men.
Meer informatie over Pim de Ridder en  Windpark De Noord is 
te vinden op www.windparkdenoord.nl.

HELFT  OPBRENGST  COLLECTE 
ANJERACTIE  VOOR EIGEN CLUBKAS
Vanaf 2016 ook digitaal werven 

Collecteren voor cultuur en natuur in Ne-
derland wordt in 2016 nog leuker! Collec-
tanten van de Anjeractie, de collecte van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, mogen de helft 
van de opbrengst houden voor de eigen club-
kas. Ook biedt het Cultuurfonds nieuwe ma-

nieren om geld te werven. Zo komt er een digitale collectebus 
en kunnen verenigingen via een online platform geld werven. De 
Anjeractie is dit jaar van 29 mei tot en met 4 juni. Col-
lectanten kunnen zich aanmelden op www.anjeractie.nl. 
Over de Anjeractie
Het Prins Bernhard Cultuurfonds zamelt sinds 1946 jaarlijks 
actief geld in met de Anjeractie. Tijdens deze week gaan zo’n 
25.000 collectanten op pad om geld op te halen voor hun ver-
eniging én voor het Cultuurfonds. In het verleden was een derde 
van de opbrengst van de Anjeractie is voor de clubkas van de 
collecterende vereniging, vanaf 2016 mag de vereniging de helft 
van het opgehaalde geld houden. Het overige geld is bestemd 
voor projecten op gebied van cultuur en natuur binnen de regio 
waar het geld is opgehaald. Meer informatie over de Anjeractie 
vindt u op www.anjeractie.nl. 
Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van 
cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met 

financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bij-
zondere initiatieven en talent gestimuleerd.  Als inspirator van 
hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds 
particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskun-
dig advies over filantropie.

OMGAAN MET ALCOHOL 
EN DRUGS IN DE HORECA
Drimmelen biedt horeca voor 
carnaval gratis ‘Barcode’-cursus aan

De gemeente Drimmelen biedt in samenwerking met Novadic 
Kentron en Koninklijke Horeca Nederland een cursus ‘Barco-
de - Omgaan met alcohol en drugs in de horeca’ aan. Doel van 
de cursus is om horecaondernemers en -medewerkers kennis 
en handvatten te bieden om de sfeer en veiligheid in een ho-
recaonderneming, bijvoorbeeld tijdens carnaval te waarborgen. 
De gemeente wil graag dat jongeren -ook onder de 18- veilig 
carnaval kunnen vieren.   
Veel mensen vinden dat alcohol en carnaval  bij elkaar horen. 
Jammer genoeg geldt voor een minderheid dat overmatig al-
coholgebruik en andere overlast dikwijls een domper op het 
feestgedruis is. Bekend is dat ieder jaar een fors aantal jongeren 
rond de carnaval met alcoholvergiftiging in het ziekenhuis be-
landt. Jongeren lopen een groot risico op blijvende hersenscha-
de door het gebruik van alcohol.
Het voorkomen van overmatig alcoholgebruik en overlast is in 
eerste instantie een verantwoordelijkheid van de jongeren en 
ouders zelf. In de praktijk kunnen horecaondernemers voor las-
tige situaties komen te staan. Hoe zorg je ervoor dat jongeren 
onder de 18 jaar niet aan alcohol kunnen komen? Hoe instrueer 
ik mijn medewerkers over het juist verstrekken van alcohol en 
signaleren van drugsmisbruik? 
Aan de cursus zijn voor de horecaondernemer geen kosten ver-
bonden. De cursus wordt gegeven in het eigen bedrijf. Deelne-
mers leren in de cursus Barcode hoe ze riskant middelengebruik 
kunnen herkennen en problemen die ermee samenhangen kun-
nen voorkomen. Zoals dealen en schenken aan minderjarigen. 
Deelnemers denken zelf na over mogelijke oplossingen en wer-
ken actief met de geleerde stof. De cursus duurt minimaal één 
dagdeel van vier uur. 
Horecaondernemers hebben hierover een brief gehad en kun-
nen zich aanmelden bij rdriesen@drimmelen.nl.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Servicebalie gemeentehuis
Voortaan kunt u aangevraagde rijbewijzen, id-bewijzen en pas-
poorten afhalen bij de servicebalie in het gemeentehuis. Dit kan 
zonder afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 
en 17.00 uur. 
Carnavalsafval
Carnavalsverenigingen kunnen het (na de carnaval) vrijgekomen 
carnavalsafval gratis afgeven bij de Milieustraat. Deze is daarvoor 
extra geopend op donderdagochtend 11 februari van 09.00 t/m 
12.00 uur; vrijdagochtend 12 februari  van 09.00 t/m 12.00 uur; 
zaterdagmiddag 13 februari van 15.00 t/m 17.00 uur.
Laadpaal elektrische auto’s? Vraag er nu één aan!
Hebt u een elektrische auto en wilt u bij u in de buurt een 
-openbare- laadpaal? Ga dan naar  https://openbaarladen.nl/
Drimmelen. Daar kunt u een openbare laadpaal aanvragen. De 
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installatie is gratis. De gemeente heeft hiervoor een contract ge-
sloten met de firma Allego. Op de website vindt u alle informatie 
en voorwaarden. 

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

Diensten door de week en in het  weekend.
Zaterdag 6 februari 18.00 uur:  Sleuteloverdracht met aan-
sluitend Carnavalsviering.  Voorganger Dhr. J. Corten -  Smartlap-
penkoor en Carnavalskapel KieleKiele.
Woensdag 10 febr. 10.30 uur: ASWOENSDAG - Woord en 
Communieviering in  Verz.huis  Antonius Abt.  Voorgangers Dhr. 
P. van Gils en Dhr. K. Karremans.
Zaterdag 13 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering - Jubileumvie-
ring van het Dameskoor.  Voorganger Pastor J. de Bont - Dames- 
en Herenkoor.
Zondag 14 febr. 11.00 uur: Terugkomviering Dopelingen in 
Wagenberg.
Maandag 15 febr. 10.30 uur: Woord en Communieviering in  
Verzorgingshuis  Antonius  Abt. Voorganger Dhr. K. Karremans.
Terugkomviering Dopelingen Vijf Heiligen Parochie
In de fijne, gezellige, sprankelende peuter-kleuterkerkviering op 
eerste Kerstdag waren veel peuters en kleuters met hun ouders 
en opa’s en oma’s aanwezig. De kinderen die naar de knutsel-
bijeenkomst konden komen hebben hun stalletje meegebracht 
om Jezus daarin een plaatsje te geven. De volgende, bijzondere 
peuter-kleuterkerkviering staat al weer voor de deur.  In de bij-
bel kun je lezen dat Maria en Jozef 40 dagen na de geboorte van 
Jezus naar de Tempel in Jeruzalem gaan. In hun tijd was dat al een 
oude gewoonte. Je eerste kind draag je op aan God. God zal het 
zegenen. In de volksmond wordt dit MariaLichtmis genoemd. 
Rond 2 februari nodigen we alle dopelingen van het voorbije 
jaar met hun familie persoonlijk uit om nog eens terug te ko-
men in de kerk. De parochiële viering heeft het karakter van de 
peuter-kleuterkerkviering. 
Dit jaar vertellen we het verhaal dat Maria en Jozef 40 dagen na 

kerstmis met Jezus in de tempel komen. Daar komen de oude 
Simeon en Hanna op hen af. Zij stralen helemaal.  Waarom? Dat 
hoor je in de viering. Daarna worden de doopkaarsen van de 
dopelingen ontstoken en krijgen zij en alle kinderen de kinder-
zegen met doopwater. Met de doopkaars gaat het gezin naar 
Maria, waar ze het doophartje in ontvangst nemen. Wij hopen 
dat velen aanwezig zijn op zondag 14 februari om 11.00 uur 
in de H. Gummaruskerk in  Wagenberg.
Na afloop ontmoeten we elkaar bij koffie/thee/limonade.

 

 TE KOOP 
 

Antiek-look grenen 
eettafel, maat 140x80 

Prima staat.  
Vraagprijs € 50,- 

 

Tel. 076 5933634 
Mob. 06 38380432 

 

 

 

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.

  Uw post it gratis in 
Rondom de Toren?

Mail liesbeth@
rondomdetoren.nl

Leuke carnavals-
foto’s? Stuur 

ze uiterlijk woens-
dag naar 

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 
Juridisch spreekuur  1e en 3e maaandag van 17.00-18.00 uur  
    Antonius Abt te Terheijden
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: 10-02-2016/Grijs: 17-02-2016
                     Wagenberg           Groen: 12-02-2016/Grijs: 19-02-2016
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 10-02-16 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 10-02-16 (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

DARE TO SHARE

Proeverij plateau 
Diverse kleine gerechtjes om te delen

Chateau “Valentino”
 Bavette, “La Ratte” aardappelen uit de oven en rode wijnsaus

“Dessert d’amour”
Chocolade verwennerij voor twee

“OnsThuis”  •  Bredaseweg 20  •  Terheijden  •  076-5931600  •  www.cafeonsthuis.nl


