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CARNAVAL

COURNAVAL ELK JAAR DRUKKER

Vorig jaar bezochten met carnaval, verdeeld over 4 avonden, 731 
kids het Cournaval. Dit jaar bleef de teller steken op 804. De 
basis in Terheijden wat betreft carnaval is dus breed aanwezig. 
Het Cournaval is zelfs zo populair dat mensen de DJ smeekten 
of hij wilde vragen of de Cournavallers na de show naar een 
andere dancing wilden komen. Ik hoorde het pas na carnaval en 
ben daar niet zo gelukkig mee. Ons beleid is binnen is binnen en 
wil je naar huis dan bellen wij de ouders. Nu zou er een situatie 
kunnen ontstaan dat er door ons geen goede controle meer op 
is. Dus als propper spelen in de Cour via de DJ moeten wij niet 
meer doen. 
Ook zijn er steeds meer ouders die vragen of er de mogelijk-
heid bestaat of de Cour om de 5 weken een disco zou willen 
organiseren. Graag willen wij daar naar kijken maar de weeken-
den zijn vaak bezet. U hoort nog van ons.
Maar even terug naar het carnaval. Het was weer een geweldig 
feest voor de Traaise kids en de populariteit van DJ ROB neemt 
Bieber-achtige vormen aan. Een geweldig idee om de kinderen 
zelf hun programma te laten samenstellen had tot resultaat een 
bijna constante aandacht voor de muziek en dance en een grote 
diversiteit aan nummers.

Ook dit jaar 
stond er weer 
een geweldig 
team van vrij-
willigers klaar 
om alles in goe-
de banen te lei-
den. Carla en ik 
kunnen ze niet 
missen en zijn 
trots op deze 
super Traaiena-
ren.

Ook het Snotpinnekesbal op zaterdagmorgen was weer drukker 
dan vorig jaar. Een schatting ruim 600 bezoekers vanaf boven 
gezien. Dus carnaval in Terheijden heeft een stevige basis .
En volgens Carla worden de kinderen in Traaie steeds liever, wat 
zou ze van mij vinden??????

WE HEBBE UT CARNAVAL OP DE KAORT 
GEZET

Het was een carnaval die op de kaort gezet 
mag worden; 2016 kent vele hoogtepunten en 
we hebben volop genoten van dit gehele sei-
zoen met als hoogtepunt het carnavalsweek-
end. We hadden alles mee en daar mogen we, 
gezien de berichtgevingen uit plaatsen om ons 

heen, ons zeer gelukkig mee prijzen.  Alle carnavalsvierders be-
dankt voor dit mooie feest.
We lopen nog even het hele weekend door met alle bijzonder-
heden en hoogtepunten:
Vrijdag 5 februari
Op vrijdag brachten de Schraansers een bezoek aan alle drie de 
basisscholen van Terheijden. Op iedere school werden we har-
telijk ontvangen en zorgden we voor lange polonaises.
In de middag brachten we een bezoek aan het verzorgingstehuis 
Antonius Abt en ook daar liep menigeen de polonaise. Ook wer-

den diverse ouderen geëerd met een Prinselijke onderscheiding. 
Op vrijdagavond openden we het Opwermconcert in Café De 
Harmonie waar we de gehele avond aanwezig waren, net als 
vele, vele anderen! 

Zaterdag 6 februari
Zaterdagochtend opende Prinses Emma, vergezeld door Prins 
Pierre II en hun gevolg en muziekkapel Nootdkreet, het Snot-
pinnekusbal. Het was lekker druk en ook de allerkleinsten laten 
zien dat carnaval leeft in Traaie. 
Gelukkig bleef het die middag droog en konden we genieten van 
een mooie kinderoptocht met meer dan 100 kinderen en 17 
deelnemende groepen. Er waren hele mooie creaties bij en we 
hopen volgend jaar nog veel meer jonge deelnemers te zien in 
de kinderoptocht. Iedereen ontvangt gegarandeerd een aanden-
ken en wat lekkers! 
De uitslag van de kinderoptocht:
Categorie A: 1. Mario kart club (zet um op de Mario kart); 2. 
Amélie en Mara (Blad met kaart); 3. C.V. In m’n eentje (ik zet 
Traaie op d’n kaart)
Categorie B: 1. Space-kidz (Crew-capsule); 2. C.V. De schub-
bekus (We zetten onze visjes op de kaart); 3. C.V. De cvkus (We 
zetten Traaie op de (wereld) kaart)
Categorie C: 1. C.V. De kuifkes (Traaie op d’n kaart zetten); 2. 
Crazy girls (we zijn van de kaart); 3. De Braoipotjes (we laande-
num op de kaart)

’s Avonds vond in de Antonius Abt Kerk de sleuteloverdracht en 
de carnavalsviering plaats. De burgemeester was speciaal voor 
de sleuteloverdracht naar het Schraansersrijk gekomen, maar 
voor de overdracht reikte hij de Burgemeesterspenning uit aan 
Nico Haasdijk. Nico is al jaren lid van TCV De Schraansers en 
zeer actief betrokken bij onder ander de carnavalskrant en het 
sauwelen.  
De voorganger Joop Corten, beter bekend als de Heilige Anto-
nius, en Prins Pierre II maakten er samen met de kapellen en het 
smartlappenkoor een waardige carnavaleske viering van.
Zondag 7 februari
Op zondag trok een bonte stoet van optochtdeelnemers door 
de Traaise straten. Het droge weer en de vele acts zorgden voor 
een gezellige middag die feestelijk werd afgesloten. 
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De uitslag van de Grote Optocht:
A categorie: 1. CV de Vliethofjes; 2. CV Just’in Bibber; 3. CV de 
Drama’s; 4. CV Goed Gemutst; 5. CV toog Gegrepen; 6. CV  de 
Badgasten; 7. Stichting Sovak; 8. Stichting Sovak 2
B categorie: 1. CV Uitgeteld; 2. CV Pluchen Bêr; 3. CV Agge 
mar leut et; 4. CV de Smullers; 5. CV  Toedeloe; 6. CV de Bar-
krukken; 7. CV Op ut gemakskuh 8. CV Stekkers & Snoeren; 9. 
CV de Dolle Diva’s; 10. CV Ut wor wel wa; 11. Nootdkreet
C categorie: 1. CV de Hero’s; 2. CV de Braoipotte; 3. CV de 
Landrovers; 4. CV de Ouwe Paters, 5. CV  d’n Feestvarkens; 6. 
CV Zjupiler; 7. CV Gekzat; 8. CV Bolleke Pretvet; 9.CV Naai tum
Prijzen Publieksjury: A Categorie:  CV Just’In Bibber; B Ca-
tegorie: CV Toedeloe; C Categorie: Cv De Braoipotte. Over-
all winnaar: CV Uitgeteld; Aanmoedigingsprijs: Stekkers & 
Snoeren

Maandag 8 februari
Op maandagochtend zijn we, samen met de Jeugdraad, richting 
Breda gereden voor een bezoek aan BaronieTV. Daar werden 
we hartelijk ontvangen door Ad Romeijn en de oud-burgemees-
ter van Breda. Ons carnavalslied ‘Handjes in de lucht’ van Hans 
behaalde een veilige 18e plaats! Met ons bezoek hebben we 
Traaie zeker op de kaart gezet.
In de middag werd er nog een bezoek gebracht aan het senio-
renbal en de Braoipottemiddag. Uiteraard gingen de Schraansers 
die avond ook nog dweilen langs diverse Traaise kroegen en be-
zochten we de bewoners van Sovak.
Dinsdag 9 februari
Op deze laatste regenachtige dag van carnaval namen we deel 
aan de Zeepkistenrace en aan het eind van de middag sloten we 
de Schraansers-kindermiddag af om ons op te maken voor de 
laatste tocht door Traaie: de Lampionnenoptocht.
Traditiegetrouw sloten we carnaval af met de lampionnenop-
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tocht en het verbranden van Boer Klaos; een fantastisch mooie 
traditie die hopelijk nog lang zal blijven bestaan. Hier en daar 
werd een traantje weggepinkt, maar werd ook al vooruitgeke-
ken naar 2017. Het motto voor carnaval volgend jaar is namelijk 
‘Ge wit niet wagge ziet’. Nog een laatste maal zong iedereen 
het Traais volkslied mee met Prins Pierre II, die de afgelopen 6 
jaar voorop ging in het Traaise carnaval. 
Nadat de brandweer vakkundig de laatste vuurtjes doofde ver-
trokken we richting De Cour om de Jeugdraad te deformeren 
en vooral te bedanken voor hun inzet. De steken werden afge-
nomen en een groot applaus was door hen meer dan verdiend! 
TCV De Schraansers dronken her en der nog wat biertjes om 
vervolgens om 23.11 uur in onze Residentie de steken af te 
zetten en zo carnaval 2016 gepast af te sluiten! 
De Schraansers kijken terug op een druk en gezellig carnavals-
seizoen met vele activiteiten die we mochten organiseren. Vol-
gend jaar witte nie wagge ziet en hopen we weer veel carnavals-
vierders te ontmoeten die mee doen met het Traais Carnaval 
om er weer een geweldig feest van maken! 
Evaluatie carnaval 
Op donderdag 3 maart 2016 organiseren we voor alle car-
navalsliefhebbers een evaluatie over carnaval. Wil je iets kwijt 
of wil je ideeën of suggesties doen, kom gerust langs bij De 
Gouden Leeuw op deze evaluatieavond die om 20.00 uur start. 
De optocht komt die avond, op film, ook nog eens voorbij! 

OBS DE  WINDHOEK ZET CARNAVAL ‘OP 
DE KAORT’

Met een supergezellig feest werd op 
vrijdag 5 februari jl. carnaval ingeluid op 
openbare basisschool De Windhoek in 
Terheijden. Op het programma stonden 
onder andere een modeshow, een spel-
letjescircuit en een speciale wedstrijd. 
Prins Pierre II en zijn gevolg kwamen tra-

ditiegetrouw ook op bezoek. Natuurlijk werd er gehost op de 
aanstekelijke carnavalsklanken van hofkapel KieleKiele. Na deze 
feestochtend kon het carnaval officieel beginnen!
Goedgemutste carnavalsvierders
Een bont gezelschap prinsessen, ridders, piraten en andere vro-
lijk uitgedoste carnavalsvierders kwam ’s ochtends vroeg samen 
in de hal van De Windhoek. De stemming zat er vanaf het begin 
goed in. Speciale gasten waren de leerlingen en leerkrachten 
van openbare basisschool ’t Klaverblad die uit Drimmelen wa-
ren overgekomen om samen carnaval te vieren. Het feest ging 
meteen goed van start met een modeshow. Er was een heuse 
catwalk aangelegd.  Vol trots showden de leerlingen hun carna-
valsuitdossing. De kinderen hadden duidelijk hun best gedaan 
om er zo feestelijk en origineel mogelijk uit te zien. Iedere leer-
ling kreeg een welverdiend applaus van de andere kinderen. 
Spelletjesparcours

De school was voor het carnavalsfeest veranderd in een groot 
spelletjesparcours. In de lokalen konden de kinderen spelletjes 
doen, zoals een uitgebreide hindernisbaan, stoelendans, torens 
bouwen, sjoelen en spekhappen. Dankzij de hulp van de vele 
(groot)ouders die de spelletjes begeleidden, was deze spelle-
tjesochtend mogelijk. 
Hoog bezoek
Naar de komst van Prins Pierre II en zijn hofhouding werd erg 
uitgekeken op De Windhoek. Om 10 uur was het zover. Het 
prinselijk bezoek werd muzikaal aangekondigd door hofkapel 
KieleKiele. Er werd volop gehost in de hal van de school. Di-
recteur Marc Embregts heette Prins Pierre II en zijn gevolg van 
harte welkom. De Prins ontving van meneer Marc een onder-
scheiding die verwees naar het carnavalsmotto van dit jaar: ‘We 
zettenum op de kaort’. Vervolgens was de beurt aan de leer-
lingen om alle hulp(groot)ouders, die op het podium werden 
geroepen, een bedankje om te hangen als dank voor hun hulp. 
Maar we waren nog lang niet klaar! Door een lange erehaag, ge-
maakt door kinderen, leerkrachten en hulp(groot)ouders, kwa-
men meneer Marc, juf Nannette, juf Marion en juf Petra naar het 
podium. Daar kregen ze van de Prins een dikverdiende pluim 
voor hun inzet voor de school èn een prachtige onderscheiding. 
Sport en spelen

Toen was het tijd voor een wedstrijd tussen team Prins Pier-
re II en leerling Anna, team Co dun Veldwachter en leerling 
Nadine en team raadslid Rudi en leerling Siem. De opdracht 
was: bouw een zo hoog en mooi mogelijke toren met plastic 
bekertjes. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan! Het was 
een superspannende strijd. Maar team Co dun Veldwachter 
en Nadine werd uiteindelijk door de andere leerlingen met 
grote meerderheid aangewezen als winnaar van de wedstrijd. 
Terwijl de kinderen daarna hun spelletjesparcours vervolg-
den, was er voor Prins Pierre II en zijn gevolg tijd voor een 
hapje en een drankje. De Prins bleek een sportieve car-
navalsvorst. Hij nam een kijkje bij de spelletjes en deed 
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zelf ook mee aan het spekhappen. Het bezoek werd in 
stijl afgesloten, hossend op de aanstekelijke muziek van 
de hofkapel. Toen was het helaas tijd om hen uit te zwaaien. 
Supergezellige carnavalsochtend
Tot aan het einde van de ochtend hebben we het spelletjescir-
cuit gedaan tot we alle spelletjes hadden gedaan. Het carnavals-
feest eindigde met een optreden van alle leerkrachten, de leden 
van de ouderraad en de hulp(groot)ouders voor alle aanwezige 
kinderen. Het was het perfecte einde van een supergezellige 
carnavalsochtend op De  Windhoek. 

UITSLAG  GROTE  OPTOCHT  
WAGENBERG

Wagens 
1   CV De Koeckebackers - Witte gij wa ze 
deeje kneeje, 50 jaor geleeje 
2   Onraad! - Wai delen de laokes uit 
3   CV De Loatkomers - Meej dees boot dur 
de gragte, daor ken oranje nog wel ff op w88 
4   CV De Wagenmenners - 50 jaor gelee, 
deeje we ok zo mee 
5   CV En Door - En Door
Groepen 
1   CV De Babbelaars - Zo naaide wai oos Kee 50 joar gelee 
2   CV Vin ik Leuk - t Is 50 jaor geleë dat Bea en Claus int 
huwelijk zen getreeën  
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3   CV De Schuimbrouwers - Witte gij wa ze deeje, 50 jaor 
geleeje, Toen ging de brandweer als een  speer 
4   Dubbelfris meej extra vruchtwater! - 50 jaar gelee waren 
we allemaal nog tevree meej…. 
5   CV Ut volgende Rondje - Witte wa we deeje 50 jaor 
geleden, staat allemaal in de fabeltjeskrant beschreven 
6   Wai lulle oos ur wel uit!! - 50 jaor geleeje werd er rollend 
dur de rok gereeje 
7   De “vrouwe”van - Wai hebben de touwkes in handen 
8   CV De Kliekskus - Witte gij wa ze deeje, 50 jaor geleeje, 
Toen hadde de manne de touwkes in hande 
9   Ut Spulleke - Ok 50 joar geleeje werd dur un “schoone” 
optocht gereeje 
10 Meskes van du Leut - Speulde gij ut spel mee vaon 50 jaor 
gelee? 
11 CV De Palmkus - Erpelrooiersland zonder troef 
12 CV De  Vroege Erpels - Dit is wa wai deeje 50 jaor geleeje 
Individueel 
1   Buurman & Buurman - Hoe was oos Kee 50 jaor geleej 
2   CV Jeroen & Jeroen - Al 50 jaor carnaval op grote hoogte 
3   Stoffer en Blik - Werp un blik int verleede of hap naor ouwe 
koek 
4   Duo Ragebol - 50 jaor geleeje, kwamen dun bietels eraon & 
blijve nog laang in oos geheugen staon 
5   M & M - Wij loope al 11 jaor mee, meej oos Kee 
6   CV De HAMA’s - net as 50 jaor geleeje, keldert oos oranje 
naar beneeje
Wisselbeker: CV De Babbelaars - Zo naaide wai oos 
Kee 50 joar gelee      

UITSLAG KINDEROPTOCHT WAGENBERG 

Wagens 
1e Plaats D’un bende vaon ellende - Nee, we vraogen ut oos 
Kee 
Grote groep 
1e Plaats De Erpelstampertjes - Wij waore dur nie Bij, maar die 
50 jaor vloog vurBij 
2e Plaats De Hippies - 50 jaar geleden streden we voor vrede 
3e Plaats CV d’n Impiepers - Wa kan oos da schele, wa jullie 
deeje 50 joar geleje 
Kleine groep 
1e Plaats CV De Pieperkes - Wij zijn een lekker stuk! 
2e Plaats “Go Minecraft” - Dit is nie wa we deeje, 50 jaor 
geleeje! 
3e Plaats “De Alleskids” - Dit is wa we deeje, 50 jaor geleeje 
4e Plaats Rachel, Marielle &Tess - De Go Go Girls 
Individueel 
1e Plaats Bauke Ligthart & Silas Brak - over 50 jaor is ut gedaon 
dan vieren we carnaval op dun maan 
2e Plaats Bauk Bravenboer & Mick Janssen - 50 jaar gelee? Ons 

space Kee! 
3e Plaats Lolbroek Floor 
& Ieske - 50 jaar geleeje 
hadde ze de gin kleur in de 
optocht 
4e Plaats Sebbe Perdaems 
& Toine Kloet - Naar de 
maan 
5e Plaats Tess van den Berg 
& Elske den Braven - Witte 
gij wa ze deeje, 50 jaor 
geleeje, wij wel Kaas eten 
6e Plaats Jenny Damen & 
Femke Akkermans - Pret met Femke en Jenny (50 jaor geleje)

‘t ZEGGEHOK STOND BOL VAN 
CARNAVAL
Carnaval op De Zeggewijzer uitbundig gevierd

Carnaval is een feest waar leerlingen naar uitkijken. Belangrijk is 
de outfit en natuurlijk het feest op school. Samen met je eigen 
groep en de rest van de school een feestje bouwen. Dat is aan 
de leerlingen, de leerkrachten en natuurlijk de ouders die mee-
hielpen op deze dag wel toevertrouwd. Dus vrijdag 5 februari 
knalde ’t Zeggehok bijna uit zijn voegen, het werd een geweldig 
feestje!
Goed voorbereid op naar carnaval
Ieder jaar leven de leerlingen en leerkrachten van De Zeggewij-
zer toe naar carnaval.  In de kleutergroepen hebben ze de weken 
voorafgaand aan carnaval liedjes en versjes geleerd en geknut-
seld in carnavalssferen. En in groep 8 bijvoorbeeld hadden de 
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OPROEP

leerlingen prachtige carnavalsmaskers ontworpen. Ook hadden 
leerlingen uit diverse groepen zich opgegeven om een optreden 
te verzorgen tijdens het carnavalsfeest, dus er werd van tevoren 
goed geoefend.
Carnaval in klas
De carnavalsdag startte in de klas, tot kwart over tien had ieder-
een zijn eigen programma. Bij binnenkomst werden er natuur-
lijk foto’s gemaakt en geplaatst op ‘klassenbord’. Via deze app 
kunnen ouders thuis ook meegenieten. Naast polonaises door 
de klas en modeshows werden er nog wat carnavalsknutsels 
afgemaakt, spelletjes gespeeld en nog een laatste keer geoefend 
voor het optreden later op de dag.
Presentatie Raad van Negen

Om 10.15 
uur was er 
een half uur-
tje pauze en 
klonken de 
carnavalskra-
kers over het 
schoolplein.
Natuurlijk
werd de po-
lonaise inge-
zet en gehost, 

daar konden ze geen genoeg van krijgen. Daarna was het tijd 
voor het officiële deel; de onthulling van de Raad van 9 van De 
Zeggewijzer. Eén voor één kwam er een afgevaardigde vanuit ie-
dere klas achter een speelkaart het podium op,  naar het thema 
van dit jaar. En natuurlijk de presentatie van de prins en prinses. 
Het officiële moment eindigde met het overhandigen van de 
sleutel van de school door meneer Pim aan de prins en prinses.
Prins Pierre op bezoek
Er werd ’s middags geluncht op school, pannenkoeken! En die 
smaakten goed, nog een heerlijk toetje en terug naar de aula. 
Prins Pierre en zijn gevolg, begeleid door de Kiele Kiele band, 
kwamen er aan. Ze werden hartelijk verwelkomd en het car-
navalsfeestje ging gezamenlijk verder. Prins Pierre en zijn gevolg 
stortten zich vol overgave in het feestgedruis. Polonaise door de 
school en volop hossen in ‘t Zeggehok!
Optredens door de leerlingen
Het laatste deel van het programma was gereserveerd voor op-
tredens door een aantal leerlingen. Iedereen die het leuk vond 
had zich mogen inschrijven. En wat een toppers stonden er op 
het podium! De leerlingen zagen een toneelstukje over een 
snoepfabriek, er werd muziek gespeeld, gedanst en gezongen. 
De schoolfotografen hebben enorm veel kiekjes van dit gewel-
dige feestje gemaakt; van alle prachtig uitgedoste kinderen, het 
bezoek van de Prins, de optredens etcetera. Om twee uur ein-
digde het carnavalsfeest en ging iedereen voldaan naar huis.

KOM KIJKEN EN SPELEN, SAMEN MET UW 
KIND

ESKADEE heeft 4 peuterspeelgroepen 
(Madelief in Made, Brakkensoos in Ter-
heijden en in Wagenberg en Bellabling in 
Hooge Zwaluwe). 
Op vrijdagochtend 26 februari van 
10.30 – 11.30 uur houden alle 4 de peu-
terspeelgroepen een kijk- en doe mee 
ochtend. Op deze ochtend bent u van 



8

harte welkom om een kijkje 
te nemen samen met uw kind 
en vertellen wij u graag over 
alle mogelijkheden. Een idea-
le kans om kennis te maken 
en de sfeer te proeven van de 
peuterspeelgroep.  Ook krijgt u 
een uitgebreid informatiepak-
ket en kunt u uw kind vanaf 1,5 
jaar meteen gratis inschrijven. 
Dat is wel zo handig!
Peuters leren veel in peu-
terspeelgroepen ESKA-
DEE
Jonge kinderen zijn volop in 

ontwikkeling en leren elke dag. Een kind groeit en ontwikkelt 
zich door te spelen en te ontdekken. Dat kan bij uitstek op de 
peuterspeelgroep, speciaal voor jonge kinderen van 2 tot 4 jaar. 
Twee, drie of vier dagdelen per week kunnen peuters komen 
spelen; ouders kunnen kiezen uit verschillende combinatiedag-
delen. 
Een prima voorbereiding op de basisschool
De peuterspeelgroep (voorheen peuterspeelzaal) is dé plek 
voor peuters vanaf 2 tot 4 jaar. Kinderen leren spelenderwijs 
omgaan met andere peuters. Samen spelen, eten en drinken, zin-
gen, lezen en woordjes leren, samen met handpop Puk.  Volop 
te beleven en te ontwikkelen! Een belangrijk uitgangspunt is dat 
elke peuter uniek is en zich ontwikkelt op zijn/haar manier en in 
zijn/haar eigen tempo. 
Nauwe samenwerking met de basisschool
De peutergroep sluit goed aan bij de activiteiten van de basis-
school. Er wordt actief gewerkt met het programma Uk&Puk, 
waarbij activiteiten aangeboden worden die de spraak- en taal-
vaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en 
zintuiglijke vaardigheden stimuleren. Dit alles op een speelse 
manier en met ondersteuning van pop Puk! Zo wordt de stap 
naar de basisschool kleiner en maken kinderen een goede soe-
pele start op school. 

Vroeg- en voorschoolse educatie; ook geborgd bij de 
peuterspeelgroep 
Ieder kind verdient een goede start op de basisschool. Kin-
deren die extra ondersteuning en stimulering in hun (taal)
ontwikkeling kunnen gebruiken, komen in aanmerking voor 
extra gesubsidieerde dagdelen. De doorverwijzing loopt via 
het consultatiebureau, waarmee ESKADEE nauw samenwerkt.  
Opvangkosten vanaf € 0,73 per uur door tegemoetko-
ming in kosten via  Wet Kinderopvang
Ouders die werken of studeren vallen onder de Wet Kinder-
opvang. Wist u dat, als u valt onder de Wet Kinderopvang, de 
netto uurprijs al mogelijk is vanaf € 0,73 per uur (bij een ge-
zinsinkomen van € 17.000,-)? Dus waarschijnlijk veel lager dan u 

had gedacht. Ouders die niet werken en/of studeren betalen de 
reguliere bijdrage; deze bijdrage wordt aangevuld met gemeen-
telijke subsidie. 
Locaties Open Kijkochtend vrijdag 26 februari 2016
Peuterspeelgroep Brakkensoos, Abtslaan 15a, 4844 SL  Ter-
heijden – 076-59347151
Peuterspeelgroep Brakkensoos, Van den Elsenplein 17, 4845 EB  
Wagenberg – 06-28833363
Peuterspeelgroep Madelief, Kerkstraat 10, 4921 BB Made – 
0162-670977
Peuterspeelgroep Bellabling, Burg. Godwaldstraat 2, 4927 BB  
Hooge Zwaluwe – 0168-483004
Alvast meer weten?
Voor meer informatie kunt u een uitgebreid informatiepakket 
aanvragen: surf naar www.eskadee.nl of bel met ons Centraal 
Bureau 0162-686179.  Wij helpen u graag!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT BIJ HET 
EETPUNT

Vindt u het leuk om regelmatig voor anderen te koken? Waar-
schijnlijk zijn wij dan op zoek naar u.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers 
die met regelmaat op donderdag 
de maaltijd willen verzorgen voor 
de senioren in Terheijden (in de 
Cour).
Als u ook graag een bijdrage zou 
willen leveren, wilt u dan aub con-
tact opnemen met het secretari-
aat, tel. 076-5932457. 

JUBILEUM FOTOGROEP PERSPECTIEF IN 
HET TEKEN VAN GODFRIED SCHALCKEN

Fotogroep Perspectief is een kleine enthousiaste fotoclub waar-
van de meeste leden uit de gemeente Drimmelen komen. Om 
de andere week is er een clubavond in gebouw Concordia in 
Hooge Zwaluwe waarin elkaars werk wordt besproken, tips en 
trucs worden uitgewisseld of waarin een speciaal onderwerp 
wordt behandeld. De fotogroep bestaat in 2016 10 jaar en dat 
wil men niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Het programma staat in het teken 
van de 17e eeuwse schilder God-
fried Schalcken, geboren te Made. 
Godfried Schalcken is vooral bekend 
geworden door zijn fijn geschilder-
de, vaak verleidelijke kaarslichtscè-
nes. Dit jaar, van 25 februari t/m 26 
juni 2016, is er in het Dordrechts 
museum een grote tentoonstelling 
over zijn werk. De heemkundekring 
Made, de kunstenaarskring en de 
winkeliers ontwikkelen dit jaar ook 
activiteiten die verband houden met Godfried Schalcken. 
Fotogroep Perspectief sluit zich hierbij aan met het volgende 
programma:
1. Een gratis inloopavond op dinsdag 15 maart 2016 om 19.30 
uur in gebouw Concordia, Raadhuisstraat 37, 4927 AM Hooge 
Zwaluwe voor niet-leden die iets meer uit hun camera willen 
halen. Fotografeer je ook altijd op de automatische stand en 
wil je wel eens wat meer, kom dan langs met je camera voor 
een korte presentatie over begrippen in de fotografie zoals 
ISO-waarde, sluitertijd en diafragma en maak kennis met leden 
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van de fotoclub die je wat meer over jouw type camera kunnen 
vertellen. Noteer het alvast in je agenda!
2. Een voor iedereen gratis toegankelijke presentatie over het 
gebruik van licht in de fotografie door Bas Meelker, internatio-
naal bekend landschapsfotograaf, op dinsdag 26 april 2016 in ge-
bouw Concordia, Raadhuisstraat 37, 4927 AM Hooge Zwaluwe, 
aanvang 20.00 uur. Noteer het alvast in je agenda!
3. Een fotoavond/fototocht in de loop van juli a.s. om foto’s te 
maken in de stijl van Godfried Schalcken. Hierbij ligt ook de 
nadruk op het gebruik van het licht.
4. Een wedstrijd voor iedereen, leden en niet-leden van Foto-
groep Perspectief, met als onderwerp het gebruik van licht in de 
fotografie. De ingestuurde foto’s worden tentoongesteld tijdens 
de jaarlijkse Expositie van Fotogroep Perspectief in september 
a.s. en door een onafhankelijke jury beoordeeld. De inzenders 
van de winnende foto’s komen in aanmerking voor prijzen die 
inmiddels door sponsoren hiervoor beschikbaar gesteld zijn.
Over de laatste twee genoemde activiteiten komt nog nadere 
informatie in de media. Kijk alvast ook eens op onze website 
www.fotogroepperspectief.nl voor nadere details en informatie 
over Bas Meelker.
Wil je zeker zijn van een plaats op de inloopavond en/of bij de 
presentatie van Bas Meelker, meld je dan daarvoor alvast aan 
via de contactknop op de website.  Voor de goede orde nog 
dit: Mocht je na de kennismaking met onze fotogroep lid willen 
worden, dan kan dat weer. Er is geen ledenstop meer en nieu-
we leden zijn van harte welkom!  Voor meer informatie: Johan 
Broos, tel. 0162-683142, email jcabroos@planet.nl

VACATURES  VOOR  VRIJWILLIGERS

VIP is onder-
deel van Stich-
ting Welzijn en 
Ondersteuning 

(SWO) en een centrale plek voor vrijwilligers. Wij adviseren 
en bemiddelen naar een passende vrijwilligersfunctie. Kijk  voor 
meer informatie en de vacaturebank op www.swodrimmelen.
nl/vip. U kunt contact met ons opnemen via de mail: VIP@swo
drimmelen.nl of per telefoon 0162 – 451894. Bezoek ons ook 
eens op Facebook VIP Vrijwilligers informatie punt Drimmelen!
Kok die graag kookt met groenten uit eigen tuin (3503)
Houd je van koken en dan het liefste met verse spullen? De 
zorgboerderij Levensvreugde begint een dagopvang in Den 
Hout en deze mensen krijgen tussen de middag een gezonde 
maaltijd aangeboden. De groenten komen uit de groentetuin van 
de boerderij.  Wil je graag anderen verwennen met jouw lekkere 
maaltijden?
Creatieveling die graag actief is met ouderen (3502)
Ben je iemand die het leuk vindt om met anderen activiteiten te 
doen en die ook kan ondersteunen bij een dagopvang? Dan vind 
je het vast leuk om bij de nieuw op te zetten dagopvang hieraan 
mee te helpen en de ouderen een fijne tijd mee te bezorgen.
Advertentieverkoper/ acquisiteur (3417)
Lijkt het jou leuk om bedrijven in je eigen gemeente te benade-
ren? En wil je met hen om de tafel om te bekijken of zij zouden 
willen adverteren op radio, tv, kabelkrant of website van Om-
roep Drimmelen? Dan ben je meer dan welkom bij Omroep 
Drimmelen en maak je deel uit van een enthousiast team. 
Chauffeur (3501)
Ben jij die ervaren chauffeur die graag anderen wil helpen? Als 
chauffeur van  de dagverzorging haal je mensen op en brengt die 
naar de dagopvang. Hierdoor hebben zij een fijne dag en hebben 
de mantelzorgers even tijd voor andere dingen. 
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Bedankt  Wessel, Joyce, 
Wilbert, Gerard, Frans, 

Marij, Schraansers, Erpel-
rooiers, Roy, Jan en Frank 

voor alle mooie foto’s!



11

ZAKELIJK NIEUWS

SMARTFLOWER BIJ CAFE ELSAKKER 
Horecaprimeur,  door  Van  Alphen & Roest 
geïnstalleerd

De technische ontwikkelingen gaan snel 
maar bij de Smartflower denk je:  Waar-
om nu pas? De als bloembladeren opge-
bouwde zonnepanelen van de Smartflower 
leveren een meervoud aan energie op in 
vergelijking met bestaande constructies van 

zonnepanelen. Dat komt doordat deze bloembladeren mee-
draaien met de zon en zo een optimaal rendement behalen.  
Tel daarbij op dat de aanschafprijs bijzonder aantrekkelijk is en 

één Smartflower in staat is een gemid-
deld huishouden van energie te voorzien. 
Niet het belangrijkste in dit geheel maar 
wél in het oog springend:  de uitvoering 
van de Smartflower.  Verkrijgbaar in di-
verse frisse kleuren en een modern de-
sign heeft hij een heel ander uiterlijk dan 
de foeilelijke ‘velden’ met panelen op of 
tegen daken.  
Dat firma Van  Alphen & Roest in de 
regio de dealer van de Smartflower is, 

is voor de hand liggend.  Het gerenommeerde bedrijf, dat in 
Zuid-Nederland een begrip is in duurzame energiesystemen, 
behaalde verschillende prijzen.  Dat was voor café Elsakker in 
Prinsenbeek dan ook de reden om te kiezen voor  Van Alphen 
& Roest bij de aanschaf van een Smartflower. Eigenaar Corné 
Klijsen biedt de vele gasten van zijn café door de Smartflower 

de mogelijkheid om hun elektrische fiets gratis op te laden ter-
wijl zij in de fraaie uitspanning langs de A16 verpozen. “Ik hecht 
belang aan de meerwaarde van duurzaam en duurzame energie. 
Gewone zonnepanelen zijn voor ons geen optie vanwege het 
rieten dak, maar los daarvan is de Smartflower een stuk mooier. 
Het is ook leuk voor onze gasten om te zien hoe hij werkt en 
waar de stroom vandaan komt. Met  Van Alphen & Roest doen 
wij al jaren zaken. Een betrouwbaar bedrijf waarmee je goede 
afspraken kunt maken die ze altijd nakomen”, prijst Klijsen.  An-
dersom prijzen Heidi en Willem-Jan Roest ook Corné Klijsen: 
“Het is toch hartstikke mooi als je als ondernemer onderschrijft 
dat je duurzaam hoog in het vaandel hebt staan? De Smartflo-
wer is een visitekaartje voor je bedrijf!”
Meer informatie
De technische details van de Smartflower kunt u bekijken via 
www.smartflower.com/nl, maar u kunt natuurlijk ook  infor-
meren bij  Van Alphen & Roest aan de Thijssenweg in Hooge 
Zwaluwe. Net als bij café Elsakker kunt u daar de Smartflower 
in werking zien én u laten voorlichten.  Willem-Jan Roest: “Juist 
in deze tijd is het extra aantrekkelijk om een Smartflower aan 
te schaffen omdat er subsidie kan worden verkregen.  Wij ver-
kopen geen product maar een concept.  Van de aanvraag van 
subsidie tot plaatsing, installatie en aansluiting dus.” 
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POLITIEK

De Smartflower, een prachtig product om enthousiast van te 
worden!
Bij  Van Alphen & Roest kunt u natuurlijk ook info krijgen over 
alle andere duurzame energieproducten zoals zonneboilers, 
warmtepompen en pelletverwarming van kleine sfeerkachels 
tot grote cv-systemen. 

LIJST HARRY BAKKER GAAT  VOOR  
WINDENERGIE

In de raadsvergadering van 28 januari heeft de gemeenteraad 
een besluit genomen over het vervolgtraject windenergie. 
De Lijst Harry Bakker was hierin duidelijk:  Wij zijn voorstander 
van windenergie. Bovendien willen we windenergie op een so-
ciale wijze invullen, zodat zowel de lasten als de lusten bij onze 
bewoners terecht komen.
Voorstel…..
Voorgesteld wordt om acht windturbines te realiseren nabij het 
knooppunt Zonzeel, waarvan drie turbines op grondgebied van 
Drimmelen en vijf in Moerdijk. Op deze manier wordt gedeel-
telijk invulling gegeven aan de provinciale doelstelling om 100 
MW te realiseren in de A16-zone. Een gedeelte van de revenuen 
van het windpark wordt in een fonds gestort. Daaruit worden 
projecten betaald die bijdragen aan energiebesparing en het op-
wekken van duurzame energie. Dit fonds zal worden beheerd 
door een lokale stichting. Zo kunnen onze inwoners zelf meebe-
slissen waar de gelden voor worden ingezet. Dit is een positieve 
ontwikkeling volgens de Lijst Harry Bakker.

Vraagtekens?
Ondanks deze positieve geluiden over windenergie en de stich-
ting had de Lijst Harry Bakker toch enkele vraagtekens over het 
proces. Het college heeft er voor gekozen om het proces samen 
met energiebedrijf Raedthuys te doorlopen. Zij hebben grond-
posities in het aangewezen gebied. Toch zijn er diverse andere 
partijen die ideeën hebben voor windmolens binnen de A16-zo-
ne. De Lijst Harry Bakker had daarom liever eerst de nadere 
onderzoeken MER en PIP uitgevoerd (Milieu Effect Rapportage 
en Provinciaal Inpassing Plan) voordat een keuze wordt gemaakt 
voor de samenwerkingspartijen. Uit deze onderzoeken zal blij-
ken waar binnen de A16-zone het mogelijk is om windturbines 
te realiseren. Blijken de locaties van Raedthuys niet geschikt 
dan moet alsnog met de overige partijen onderhandeld worden.  
Daarom wil de Lijst Harry Bakker liever eerst antwoord op de 
vraag: ‘Waar?’ en dan pas: ‘Met Wie?’.
Aandacht!
Lijst Harry Bakker heeft ook tijdens de raadsvergadering aan-
dacht gevraagd voor communicatie. Niet alleen over de voort-
gang van het proces, maar ook over communicatie met om-
wonenden. Wij vinden het namelijk belangrijk dat er voldoende 
aandacht wordt besteed aan de zorgen van omwonenden bij 
de realisering van de windmolens. Op deze manier zorgen we, 
onder andere samen met de organisatie Duurzaam Drimmelen, 

voor een energie-neutraal Drimmelen.
Kansen
Er liggen dan ook volop kansen die Lijst Harry Bakker gaat op-
pakken. Ons logo heeft de kleur oranje, maar wel met een groen 
karakter!
Lijst Harry Bakker

ONTSLAG RAADSLID ERIK VAN DER 
WERFF 
Fractie Lijst Harry Bakker

De heer Erik van der Werff heeft om per-
soonlijke redenen burgemeester Gert de 
Kok zijn ontslag aangeboden  als raadslid 
van de gemeente Drimmelen. De heer van 
der Werff is lid van de Lijst Harry Bakker 
en al zes jaar gemeenteraadslid. Tijdens de 
raadsvergadering van 25 
februari aanstaande zal er 
van hem officieel afscheid 

genomen worden.
De heer Ben Alderden is de eerstvolgende 
op de kieslijst van Lijst Harry Bakker. Zijn ge-
loofsbrieven worden diezelfde datum aan de 
onafhankelijke commissie voorgedragen met 
het verzoek tot beëdiging als lid van de ge-
meenteraad voor deze fractie.

WAGENBERG, DORPJE WAGENBERG

Vrij vertaald naar het mooie 
lied van troubadour en geboren 
Wagenberger Rinus Rasenberg. 
“10 Kilometer boven Breda meet 
het maar na”, zo hoort u in het 

refrein. Wat een voorrecht in een dorp te wonen waarin deze 
bewoordingen worden bezongen. Ruim 2000 inwoners valt dit 
voorrecht ten deel en zij houden er een actief verenigingsleven 
op na. De dorpsraad is een voorbeeld voor de andere kernen 
van de blauw-groene gemeente Drimmelen.
Deze dorpsraad nodigde, voor dit tussenjaar van de coalitie; er 
zijn namelijk geen verkiezingen, alle politieke partijen uit naar de 
jaarvergadering te komen op 27 januari J.l. 7 Fracties reageer-
den op stellingen nadat ze 2 minuten kregen zichzelf te pre-
senteren. Wonen was natuurlijk een van de onderwerpen. De 
inwoners vinden dat er t.o.v. bijv. Made minder wordt gebouwd. 
De partijen die de coalitie vormen konden deze gedachte niet 
wegnemen bij de vragenstellers. Gelukkig dat de schop recent 
de grond in ging en de vermeende achterstand ingehaald kan 
worden. Veiligheid is een breed onderwerp en spitste zich toe 
op verkeersvraagstukken. Hier zijn er een aantal, vanwege de 
beperkte ruimte, in de doorgaande straat. De buurtbusregeling 
i.p.v. de Arriva busdienst wordt gezien als een verbetering, maar 
de Parallelweg in de toekomst als fietsstraat inrichten zou ook 
veel bijdragen aan veiligheid. In een fietsstraat is de auto te gast. 
Uitvoering kan echter pas plaatsvinden bij groot onderhoud. 
Maar het is goed de wensen vroegtijdig kenbaar te maken. Plexat 
heeft goede papieren de plek voor ontmoeten te blijven voor 
nog 10 jaar. Elke kern heeft recht op een plek waar bewoners el-
kaar treffen en het kloppend hart te vormen van de samenleving. 
Dan was er nog de stelling of de politiek genoeg weet van wat er 
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Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
www.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297

Voor een avond culinair genieten!

Wijnmakersdiner
in samenwerking met

van het Portugese wijnhuis
Eduardo Cardeal

Herdade Dacalada
Zondag 6 maart 2016 organiseert 
Restaurant Ripasso ism Eduardo 
Cardeal een wijnmakersdiner. 
Tijdens deze avond geniet u van 
een 4-gangen diner inclusief wijnen 
van Herdade Dacalada voor slechts 
€ 64,50. 

Ontvangst met aperitief: 17:00 uur
Start diner: 17:30 uur

Het diner is inclusief aperitief, het diner, tafelwater, 
de wijnen en koffie met friandises.



 

14

leeft in  Wagenberg. Het CDA vindt dat het altijd beter kan en 
ziet deze avond als een goede stap in deze.  Wij zijn hier naartoe 
gekomen om u te bereiken en hopen dat u ons ook weet te vin-
den. Hoe? Dat leest u in de gemeentegids die zojuist verspreid is.
Een andere troubadour zong “over het tuinpad van mijn vader”; 
die tijd bestaat niet meer maar Wagenberg lijkt daar nog het 
meeste op van de 6 kernen in Drimmelen.
CDA Drimmelen

CAB IS DUIDELIJK OVER HET 
VLUCHTELINGENVRAAGSTUK
Geen (crisis)noodopvang en reguliere opvang middels 
een  AZC!

Vorige maand 
werd aan de poli-
tiek gevraagd hoe 
werd gedacht over 
de vluchtelingen-
problematiek. Zo 

werd gevraagd of we als gemeente financieel willen bijdragen 
aan regionale samenwerking voor het organiseren van noodop-
vanglocaties voor asielzoekers en het versneld opvangen van 
asielzoekers met een verblijfsvergunning, statushouders ge-
noemd.
De fractie van de CAB verbaasde zich in eerste instantie over de 
inhoud van het voorliggende stuk, omdat het reeds achterhaald 
was. Zo ligt er momenteel een verplichting voor onze gemeente 
om voor 2016 geen 65 statushouders op te nemen maar 90-100. 
Het stuk ging nog van 65 statushouders uit.  
De CAB was duidelijk. We mogen niet weglopen voor onze ver-
antwoordelijkheid. Er is landelijk een probleem met de opvang 
van vluchtelingen. Dat is helder.  Wij zijn dan ook van mening 
dat wij aan onze wettelijke taken moeten voldoen en als dat 
het huisvesten is van circa 90 tot 100 statushouders, dan vinden 
wij dat wij hieraan moeten voldoen. Maar alles in verhouding; 
onze gemeente is gewoon niet geschikt voor crisisnoodopvang, 
noodopvang of reguliere opvang middels een AZC. En als wij 
dit jaar 100 statushouders moeten opvangen is dat een enorme 
uitdaging voor ons als gemeente en voor de woningbouwvereni-
gingen in onze gemeente. Dat is gewoon de realiteit.  Wat niet 
kan, kan niet. Punt. 
Want wij willen geen vrijbrief geven, met het risico dat wij straks 
nog 100-den statushouders extra moeten opvangen, omdat an-
dere gemeenten niet aan de norm en hun wettelijke taken vol-
doen. Het blijft natuurlijk vreemd dat de ongeveer 400 gemeen-
ten in Nederland, waarvan Drimmelen qua woningaantal bij de 
laagste in Nederland hoort, geen 15.000 statushouders kunnen 
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opvangen. Dat is een diskwalificatie aan al die gemeenten die 
niet of onvoldoende meedoen aan de opvang. 
De CAB-fractie is voor een realistische oplossing om een bij-
drage te leveren aan het landelijke vraagstuk voor opvang van 
vluchtelingen. Maar wel in de gehele context als kleine Brabant-
se gemeente.  Wij zijn nu eenmaal een kleine gemeente met 
beperkte mogelijkheden voor opvang.
Ook zouden wij graag meer duidelijkheid krijgen over de hoogte 
van de kosten.  Want wij hebben wel een budget als gemeente, 
maar extra opvang zal ook extra kosten met zich meebrengen. 
Denk hierbij aan de kosten voor huisvesting, maar ook levens-
onderhoud, ambtelijke capaciteit en dergelijke, die ieder jaar 
weer terugkomen. Helaas kon de wethouder hier geen duide-
lijkheid over bieden.
Door de versnelde huisvesting in het eerste kwartaal zal, zoals 
ook de woningbouwstichtingen aangeven, een enorme druk ko-
men op de beschikbare woningen in de sociale huursector. Dat 
betekent dat, hoe je het ook wendt of keert, onze inwoners de 
dupe worden van deze versnelde huisvesting. Inwoners van deze 
gemeente, die soms al jaren staan ingeschreven, zullen moeten 
wijken voor niet-inwoners van onze gemeente. De CAB vindt 
dat dit tot een minimum beperkt dient te worden. Overigens 
heeft de CAB haar bedenkingen over het realiteitsgehalte van 
die versnelde opvang. De wethouder gaf aan dat er per 3 weken 
1 woning beschikbaar komt. Dat betekent dat er andere manie-
ren gezocht zullen moeten worden om die versnelde opvang te 
realiseren. Wij hebben wel de garantie gekregen dat versnelde 
opvang niet betekent dat wij meer vluchtelingen moeten op-
vangen. 
Overigens is onze partij van mening dat het nogal aan goede 
communicatie ontbreekt.  Vaak zijn buurtbewoners niet eens op 
de hoogte dat er vluchtelingen komen wonen. De CAB-fractie 
pleitte dan ook voor een betere communicatie zoals het be-
leggen van buurtbijeenkomsten. We willen toch allemaal graag 
dat deze mensen integreren in onze samenleving.  Verder vinden 
wij dat er veel meer openheid moet worden gegeven over de 
mogelijke locaties waar statushouders gaan worden opgevangen. 
Openheid in deze leidt volgens ons veel meer tot acceptatie 
dan hier geheimzinnig over doen. Hoe zit het bijvoorbeeld met 
de spreiding over de kernen? De wethouder gaf aan nog geen 
exacte locaties op het oog te hebben!
Aangezien wij als gemeente kleinschalige opvang nastreven is 
er een voorkeur om gezinnen op te vangen. Wij onderkennen 
dat het aanbod van gezinnen onder de statushouders beperkt 
is, omdat 60% van de statushouders alleenstaande mannen zijn. 
Wij hebben onze ernstige bedenkingen om maximaal 10 perso-
nen in 1 woning op te vangen of dat er noodunits in een buurt 
worden geplaatst.  Wij verwachten, en niet geheel onbegrijpelijk, 
veel weerstand hier tegen. De wethouder was hier duidelijk op-
timistischer over gestemd.
En net zoals we onze ogen niet mogen sluiten voor het vluch-
telingenprobleem, mogen wij dat ook niet voor de bezorgdheid 
die er onder onze bevolking heerst. Een overgrote meerderheid 
vindt dat Nederland minder vluchtelingen moet opnemen en 
vreest de huidige toestroom van vluchtelingen. Mensen maken 
zich zorgen over de veiligheid, de enorme kosten van de opvang  
en het feit dat vluchtelingen een woning krijgen terwijl er veel 
Nederlanders in armoede leven, veel Nederlanders geen woon-
ruimte kunnen krijgen of een baan. Ook dat is helaas de realiteit 
anno 2016.
De CAB-fractie is dus voor het opvangen van statushouders 
voor het aantal dat wij wettelijk in onze gemeente zullen moe-
ten huisvesten: 90 tot 100 statushouders. Meer kan gewoon niet.
Fractie van Combinatie  Algemeen Belang,  J.J.  Praat
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SPORT

STRAATNAMEN

34e TRIATLON  VAN  TERHEIJDEN

Op de tweede zondag van juni is het weer tijd voor de triatlon. 
Zondag 12 juni gaan weer meer dan 500 atleten de strijd aan 
met elkaar of met zichzelf.  Vorig jaar was de documentaire te 
zien hoe “echte kerels” gingen trainen voor de Olympische af-
stand. In 3 maanden tijd leren zwemmen, fietsen en hardlopen 
om 1500 mtr te zwemmen, 40 km te fietsen en 10 km hard-
lopen. Je hebt kunnen zien dat ze dat bijna allen hebben vol-
bracht. Mijn oproep is duidelijk: SCHRIJF NU IN! Je hebt nog 

ruim 4 maanden…… en, …… 
je hoeft bij ons slechts 1000 
meter te zwemmen. Gekken-
werk? Ach, dan probeer je 
toch de helft van die afstan-
den. Oohh, je vindt het wat 
slapjes, je wilt een echte kerel 
zijn! Oké, voor jou hebben we 
dan 2500 meter zwemmen, 80 
km fietsen en 20 km hardlo-
pen.
Je wilt wel, maar op televisie 
krijgen die lui professionele 
ondersteuning. Oké, regelen 
we ook voor je. Bij de Triatlon 
Vereniging Breda hebben ze 
zeer ervaren zwem-, fiets- en 
looptrainers. Meld je aan en 

de eerste maand kun je gratis meetrainen. De basisbeginselen 
heb je dan al te pakken en wat te denken van al die nuttige tips 
die je meekrijgt om tot een goed resultaat te komen, zonder 
helemaal kapot te gaan.
Als klap op de vuurpijl nog een speciale aanbieding!! LET OP! 
Ben jij man/vrouw/jongen/meisje die weinig of geen sporterva-
ring heeft en die toch eigenlijk echt weleens de 1/8 triatlon wil 
doen? Mail je gegevens en motivatie naar gdepeijper@gmail.
com. De eerste 5 aanmeldingen krijgen tot aan de start op 12 
juni gratis een personal trainer.
Ook de organisatie staat dit jaar voor een grote uitdaging. Er 
staat namelijk een geheel nieuw parcours op stapel. In en rond-
om de haven was gezellig, echter we groeien uit ons jasje. Eind 
december 2015 is de inschrijving gestart en op moment van 
schrijven hebben zich al bijna 300 atleten aangemeld. Gezien 
de populariteit verwacht de organisatie dit jaar 600 deelnemers 
aan de start en de verwachting voor volgende jaren is richting 
1000 deelnemers. 

Hoe is het nieuwe parcours? Momenteel zijn we druk bezig om 
de vereiste vergunningen te krijgen. Zwemmen doen we weer 
gewoon in de Mark. Startlokatie?? Een fietsronde van 20 km en 

een loopronde van 5 km, dat is al wat ervan is te zeggen. Binnen-
kort meer positief nieuws.
Aanmelden, trainingstijden, traininglokaties kun je vinden op de 
site van Triatlon Vereniging Breda, www.tvbreda.nl. 
Sportieve groeten, Ger de Peijper namens stichting triatlon eve-
nementen Midden- en Westbrabant. (STEM &WB)

TRAAIS KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN

Ook dit jaar organiseert biljartvereniging Touché in samenwer-
king met De Gouden Leeuw weer het Traais Kampioenschap 
Driebanden. De inschrijvingsdatum is verstreken maar toch no-
digen we u van harte uit om het kampioenschap met eigen ogen 
te aanschouwen.  We starten op vrijdagavond 19 februari met de 
voorronden, waarmee we op zaterdag 21 en zondag 22 febr. ver-
der gaan. De eerste schiftingen zijn dan gemaakt en op vrijdag 26 
en zaterdag 27 febr. wordt dan bekend wie op zondag 28 febr. de 
finalewedstrijden gaan spelen. De wedstrijdpunten worden ver-
diend met de zgn. Belgische telling. Hierdoor is het voor ieder-
een mogelijk om ver door te dringen in het toernooi. De kanjers 
moeten hun best doen en zullen er voor zorgen dat het altijd 
spannend blijft. De ervaring heeft de afgelopen jaren geleerd dat 
er veel partijen met een hoog niveau en gemiddelden in een ge-
zellige sfeer en een goede ambiance worden gespeeld. Kortom: 
veel redenen om als toeschouwer of biljartfan ons toernooi te 
bezoeken en te genieten van het mooie driebandenspel. 
Namens biljartvereniging  Touché tot ziens in De Gouden Leeuw.

25 JAAR LID VAN KARATEVERENIGING 
TERHEIJDEN

Op de jaarvergadering en Nieuwjaarsreceptie 
van Karate Vereniging Terheijden heeft het be-
stuur Taco van der Dussen in het zonnetje gezet.
Taco is 25 jaar geleden lid geworden van onze 
vereniging en is in die tijd een graag geziene ka-
rateka in de dojo.
Ondanks 

zijn werkdruk lukt het Taco 
om toch iedere week min-
stens twee keer te komen 
trainen. 
Het bestuur en de leden 
van KarateVereniging Ter-
heijden feliciteren Taco met 
deze mijlpaal in zijn Shoto-
kan Karate carrière. Voor 
inlichtingen www.karate.nl.  

ANDERE MOLENS E.D.

De voorgangers van korenmolen “De Arend”, die volgend jaar 
275 jaar bestaat, waren houten standerdmolens. Zo’n model mo-
len heeft ook op Wagenberg gestaan. Die molens waren afhan-
kelijk van de wind en pas vanaf omstreeks 1900 konden die met 
behulp van een motor ook bij windstilte draaien.
Een ander model molen was vroeger de oliemolen en de grut-
molen, want in tegenstelling tot de windmolen waren deze mo-
lens aan de buitenkant meestal niet herkenbaar. De enige over-
eenkomst was in grote lijnen het maalsysteem. Twee grote ronde 
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in 1639 verdween een deel van die eerste Molendijk en vanwege 
de 80-jarige oorlog was de molen verwoest. De Markstraat van 
nu bleef over en vanwege het inmiddels dorpse karakter kwam in 
de 17e eeuw de naam Molenstraat in zwang. Het lager gelegen 
gebied tussen de Markstraat en de Mark, de Markkant, was inmid-
dels ingepolderd en kreeg als naam: Molenpolder.
Johan van der Made

WACHTEN OP?

Wandelend door ons mooie dorp valt je al snel een aantal din-
gen op waarvan je je afvraagt wie dat nou weer verzonnen heeft. 
Ik noem er een paar.  Lijnbussen die een andere route nemen, 
zodat een aantal vaste passagiers in de problemen komt omdat 
ze bijvoorbeeld slecht ter been zijn en de afstand tot de halte 
niet kunnen belopen.  Bij supermarkt Jumbo een hele strook 
parkeerplaatsen inpikken om als bushalte te dienen, terwijl het 
daar toch al erg druk is. De slimmeriken die dat verzonnen heb-
ben zullen toch hopelijk wel inzien dat je daar vanaf maart geen 
vaste instaphaven moet maken en denk dan ook nog eens goed 
na over de plannen om de bocht in de Zeggelaan  aan te passen 
aan het gedraai van die lange bussen ten koste van fietspad en 
trottoir. Onze kinderen o.a. moeten daar zeker veilig kunnen 
fietsen.  Volgens mij net iets belangrijker.
Nog meer zorgen baart de nieuwe oversteekplaats op de mooi 
vernieuwde Bredaseweg. Ik kreeg de kriebels al toen een van de 
stratenmakers mij vertelde (al in november) dat daar de over-
steekplaats voor fietsers zou komen, En dat net op een plek 
waar automobilisten de snelheid weer flink opgevoerd hebben. 
De maatregelen en aanduidingen om te waarschuwen zijn vol-
strekt onvoldoende. Die led-lampen moeten niet vijf, maar vijftig 
meter van tevoren gaan branden en plaats daar op zijn minst een 
oranje knipperlicht. Borden als “fietsers hebben voorrang” staan 
veel te dicht bij de passage. Ik betwijfel of die lampen wel altijd 
hun werk doen. Ikzelf heb ze minstens een keer gemist, zoals 
ik er ook wel eens voorbij ben gereden zonder het in de gaten 
te hebben. Dat zal anderen toch ook wel eens overkomen zijn?
Gelukkig is er vanuit de gemeenteraad in de persoon van Leo 
Mol van Groen Links ook al op deze gevaarlijke situatie gewe-
zen. Samen met hem houd ik mijn hart vast. Je wil toch niet 
wachten op.............. Misschien gewoon weghalen dat onding. Of 
plaats maar STOPlichten, verzin iets beters, doe iets. 
Veiligheid voor alles.  Alles beter dan het eerste slachtoffer!!
Merijn.

DUO SPINOZA IN THEECONCERT MET 
VIOOL EN HARP

In de vorige Rondom de Toren heeft u al wat over het concert 
kunnen lezen. Romanti-
sche muziek door twee 
uitstekende musici zal 
in het prachtige Witte 
Kerkje te horen zijn 
en ook u kunt daarbij 
zijn. 
Samuel Tamarit Otero - 
viool en Nick Scholten 
- harp zullen o.a. spelen 

maalstenen, waarvan de bovenste steen – liggend of staand – rond-
draaide op de onderste molensteen. In deze molens zorgde een 
paard of een os voor de aandrijving en een algemene benaming 
was dan ook rosmolen. Soms was een klein model voldoende en 
die werd met de hand gedraaid: de handmolen.
In de oliemolen werd uit oliehoudende zaden olie geperst om 
te bakken en te braden en voor  lampen en verf. In de grutmo-
len of grutterij werden boekweitkorrels gebroken en vergruisd. 
Boekweitgrut is lange tijd een belangrijk en goedkoop volksvoed-
sel geweest. De grutter had meestal ook een eigen winkel met 
kruidenierswaren.
In bijna elk dorp zijn er een of meerdere olie- en grutmolens ge-
weest. Zo ook in  Terheijden en  Wagenberg. Deze zijn genoemd 
en beschreven in het Vlasselt-boekje “Onze molens” nr. 58-59 
(1992). Twee eeuwen geleden, in 1819, noteerde de gemeente 
Terheijden het volgende over de molens:
“Model Tabelle der Fabrijken en werkwinkels”: Grutterijen: 4 
boekweit, waarvan 3 paardenmolens en 1 handmolen. Korenmo-
lens: 2 windmolens. Olieslagerijen: 1 raapzaad paardenmolen. De 
kolossaal zware molenstenen van de olie- en grutmolens zijn niet 
overal opgeruimd. Onder zeker 2 woningen in Terheijden, in de 
Raadhuisstraat en in de Schansstraat, liggen nog molenstenen on-
der de vloer. 
Tot slot nog een geheel ander molensysteem: de tredmolen.  Tot 
het jaar 1400 heeft er naar alle waarschijnlijkheid een havenkraan 
in Terheijden gestaan. Dat was een hoge hijskraan van hout, die 
draaide op menskracht. Voor de aandrijving liepen enkele jonge 
mensen, de kraankinderen, in een groot houten rad.
Wagenberg heeft zijn Meulenpad, zoals in de vorige Rondom de 
Toren te lezen was, en in Terheijden is er de Molenstraat. Maar 
ook daar is een Meulenpadje geweest. Dat was een voetpad 
vanaf De Hoge  Vaartkant bij de Lageweg over het erf van voor-
malig café “Het Jagertje” naar de Molenstraat en kwam uit onge-
veer tegenover de Laakdijk. Nu heet de jongere verbindingsweg 
tussen het laatste stuk van de Molenstraat en “Het Jagertje” in de 
Lageweg Molenpad.
Het stukje Terheijden rond korenmolen “De Arend” was vroe-
ger Moleneind en werd ‘t Meulen-end genoemd.  Vanaf 1954 is 
daar de Molenstraat. 
Dan zijn er nog twee dijkwegen geweest met de naam Molen-
dijk. Dat was de tegenwoordige Laakdijk, waar van 1644 tot 1742 
de voorganger van de huidige molen heeft gestaan. 
Nog langer geleden stond de  Traaise korenmolen aan het eind van 
de Markstraat op een molenberg met een molenwerf bij de ri-
vier. Dat was in de late middeleeuwen toen Terheijden als dorp in 
opkomst was. Er lag toen een dijkweg vanaf de kerk naar het begin 
van de Laakdijk. Die dijkweg lag langs de molen aan de haven en 
dat was de eerste Molendijk. Bij de aanleg van de Kleine Schans 
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uit ‘Lieder ohne Worte’ van Mendelssohn en een ‘Fantaisie’ van 
Saint-Saëns. Meer is te lezen op www.nickscholten.nl en www.
facebook.com/nickscholtenharp.
Het wordt zeker weer een concert dat u niet graag zou willen 
missen. Heel hartelijk welkom op 21 februari, plaatsen kunnen 
gereserveerd worden.  Aanvang: 15.30 uur; Locatie:  Witte Kerk-
je, Hoofdstraat 1, Terheijden; Entree: € 6,00; kinderen t/m 12 jaar 
gratis. Reserveren en informatie bij de St. Theeconcerten Witte 
Kerkje Terheijden, e-mail theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl. 
Telefoon: Jaap/Agaath Kaasschieter 076-593 1177. 

VOORJAARSPROGRAMMA  WITTE KERKJE

Er staat weer een hoop te gebeuren in het  Witte Kerkje. 
Komt u ook eens een van deze activiteiten bezoeken?
18 februari 20.15    Puur Wit:  Gregory Page
21 februari 15.30    Theeconcert: Galleta Kwintet
04 maart    20.00    Spirit en Soul: zie www.spiritandsoul.nl
05 maart    10.00    Workshop Mattheus Passion
06 maart    15.30    Vocaal ensemble Sotto Voce
17 maart    20.15    Puur Wit: Kieran Goss
18 maart    20.00    Spirit en Soul: zie www.spiritandsoul.nl
20 maart    15.30    Theeconcert: Kamerkoor en blokfluit    
                             kwartet
21 maart    19.30    Gesprek met diepgang
08 april     20.00    Spirit en Soul: zie www.spiritandsoul.nl
17 april     15.00    Regina Ederveen, harp; Robert la Boresa, 
                             woordkunstenaar
                 Programma over Vincent van Goch
18 april     19.30    Gesprek met diepgang
28 april     20.15    Puur Wit: Birds of Chicago
23 mei     19.30    Gesprek met diepgang

26 mei  20.15  Puur Wit: André vd Boogaart en Jeroen Kant
04 juni  20.00  Koor s’OTTOvoces Breda
Voor meer informatie kijkt u op www.
wittekerkjeterheijden.nl en specifiek 
voor de singer-songwriterconcerten 
op www.puurwitconcerten.nl.
WITTE KERKJE  TERHEIJDEN  -  
ONGELOOFLIJK  WAT ER KAN

“HET ZAL ME EEN ROTZORG ZIJN” 
door Toneelvereniging  Wagenberg

Ook dit jaar zal toneelvereniging Wagenberg 
in maart weer met een stuk op de planken 
komen. In het licht van de ontwikkelingen in 
de zorg de afgelopen jaren is er voor geko-
zen om een stuk weg te zetten waarin dit 
op een komische manier belicht wordt. De 
nieuwe regisseuse Mariëlla Huygens–Steen-
bergen heeft dit met veel creativiteit weten 

te verwerken in het stuk “Het zal me een rotzorg zijn” (een 
bewerking van “Bejaardenhuis De Toekomst” door M. Keyzer). 
Vanaf september zijn de spelers al weer hard aan het oefenen 
om weer een mooi stuk op de planken te zetten. Bezoekers 
zullen met veel plezier kunnen genieten van de gebeurtenissen 
over de fusie van een volks bejaardenhuis met een sjiek rusthuis. 
Vanzelfsprekend zal dit niet zonder problemen verlopen. Zeker 
niet als daar nog eens een nieuwe directrice de scepter komt 
zwaaien die eigenlijk niet zo veel met de mensen op heeft. Hebt 
u er al weer zin in? 
De avonduitvoeringen zullen plaatsvinden op vrijdag 11, zater-
dag 12 en zaterdag 19 maart. In samenwerking met de KBO  
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VAN  ALLES  WAT 

Men hoeft dan niet naar Breda naar de ruimtes van Zuylen of 
Dela waar parkeren vaak lastig is en er soms te weinig tijd is om 
na afloop na te praten.
In het Witte Kerkje kan in alle rust een afscheidsdienst gehou-
den worden. Na afloop kan gezorgd worden voor koffie en thee, 
indien gewenst met iets er bij. Ook een drankje kan verzorgd 
worden.
Daarna kan de familie de overledene vergezellen naar het cre-
matorium voor uitsluitend de crematie.
Meerdere uitvaartondernemers uit de regio kennen het Kerkje. 
Soms wordt toch nog snel gewezen naar het crematorium in 
Breda. Maar men zal altijd de wens van de overledene en/of de 
familie respecteren wanneer die kiezen voor het Witte Kerkje.
Ook wanneer u verzekerd bent middels een naturapolis bij een 
uitvaartverzekeraar kunt u verzoeken om de geldelijke waarde 
van de polis te gebruiken voor een uitvaart naar eigen keuze.
Ook qua kosten kan een afscheid in het Witte Kerkje voorde-
liger zijn.
Het leek ons goed u over deze mogelijkheden te informeren. 
Hebt u vragen dan kunt u ons bereiken via info@wittekerkje-
terheijden.nl of telefonisch via 06-27021028.
Bestuur Stichting Exploitatie  Witte Kerkje  Terheijden. 

KOOLMONOXIDE KAN DESASTREUS ZIJN

Bijna iedereen kent wel 
de berichten over het 
gevaar van koolmonoxi-
de. Minder bekend is 

dat bijna de helft van de ongevallen gebeurt met een moderne 
CV-installatie. Een vergiftiging door koolmonoxide (CO) kan ie-
dereen overkomen. Daarom vragen we ook dit jaar in februari, 
één van de koudste maanden van het jaar, aandacht voor de stille 
sluipmoordenaar CO.  
Blootstelling aan een té hoge concentratie CO kan tot kool-
monoxidevergiftiging leiden. Dat voelt in eerste instantie als 
een beginnend griepje: je krijgt hoofdpijn, wordt misselijk, moet 
overgeven en bent moe. Ook verwardheid en een te snelle 
hartslag kunnen optreden. Verdere blootstelling aan het gas kan 
bewusteloosheid, blijvende hersenschade of zelfs de dood tot 
gevolg hebben. 
Dat stelt ook Bijzonder Hoogleraar Acute Brandwondenzorg 
Roelf Breederveld: “Koolmonoxidevergiftiging komt voor bij 
binnenbranden en bij slecht werkende en slecht onderhouden 
geisers en Cv-installaties. Slachtoffers met koolmonoxidever-
giftiging behandelen we door het toedienen van veel zuurstof, 
maar de gevolgen kunnen ook desastreus zijn. Het belangrijkste 
is dus om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen. Omdat je 
koolmonoxide niet ruikt, proeft of ziet kan een koolmonoxide-
melder het verschil maken, doordat je tijdig wordt gealarmeerd 
voordat je het bewustzijn verliest.” 
Meer slachtoffers dan gedacht
Lange tijd werd aangenomen dat jaarlijks vijf tot tien dodelijke 
slachtoffers vallen en enkele honderden gewonden door bloot-
stelling aan een verhoogde concentratie koolmonoxide. Naar 
inschatting van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is de omvang 
van het probleem met koolmonoxide drie tot vijf keer zo groot. 
‘De symptomen van koolmonoxidevergiftiging worden echter 
vaak niet herkend waardoor een juiste diagnose uitblijft’, stelde 
de Raad in 2015. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dus ook dat het 
beeld, dat slecht onderhouden toestellen en geisers de grootste 
veroorzakers zijn van teveel koolmonoxide, niet klopt. Ook ge-
beuren veel ongevallen met moderne Cv-installaties.  
Test hoeveel risico jij loopt

Wagenberg zal op dinsdag 15 maart een middagvoorstelling 
voor de ouderen worden gehouden. 
De locatie? Zoals ieder jaar weer Cultureel Centrum Plexat in 
Wagenberg. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Ria Marijnissen,  Wa-
genstraat 20D in Wagenberg, telefoonnr. 076-5931175 en kos-
ten € 6,50 per stuk. De mensen van Toneelvereniging Wagen-
berg hebben er in ieder geval al weer zin in en hopen dit nog 
vele jaren te kunnen doen. U kunt daarbij helpen als u lid bent 
van de Rabobank! Binnenkort start de clubkascampagne van de 
Rabobank weer en Toneelvereniging Wagenberg doet ook weer 
mee. Wilt u ons steunen, stem dan op ons tijdens de clubkas-
campagne! 

UITVAARTDIENSTEN  IN  HET  WITTE 
KERKJE

Het Witte Kerkje in Terheijden wordt, behalve voor kerkelijk 
gebruik, ook voor vele andere doeleinden gebruikt. Zo zijn er 
de zondagmiddag-theeconcerten, de singer-songwriter avonden, 
huwelijksceremonies, gesprekken met diepgang, workshops, me-
ditatieve avonden door Spirit and Soul etc..
Nog lang niet algemeen bekend is dat het Kerkje zich ook prach-
tig leent voor uitvaartdiensten en condoleance. Niet alleen voor 
protestanten, maar ook voor andere gelovigen of niet-kerkelij-
ken. Juist wanneer een overledene in Terheijden heeft gewoond 
kan het heel mooi zijn om ook het afscheid in Terheijden te 
houden. Praktisch ook omdat het voor familie, vrienden en be-
kenden (vaak ouderen) uit het dorp fijn is om het afscheid bij te 

kunnen wonen in een sfeervolle ruimte. Ook een condoleance 
kan in het Kerkje plaats vinden.
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Hilda Raasing, portefeuillehouder van de Raad van Brandweer-
commandanten: “We vinden het belangrijk om de gevaren van 
koolmonoxide bij mensen onder de aandacht te brengen, omdat 
ongelukken écht te voorkomen zijn. Je kunt er thuis eenvoudig 
voor zorgen dat je geen gevaar loopt, maar dan moet je wel 
weten hoe. Ventileer jij je huis voldoende? Weet jij bijvoorbeeld 
of jouw verbrandingstoestel goed functioneert? Heb je een 
CO-melder in huis opgehangen? Onderdeel van de campagne is 
een test die laat zien hoeveel risico je loopt op koolmonoxide-
vergiftiging. We adviseren iedereen die test via www.brandweer.
nl/koolmonoxide te doen.” 
Bewustwording
Nog steeds reden genoeg voor de Nederlandse Brandwonden 
Stichting en Brandweer Nederland om aandacht te vragen voor 
CO. Op 1 februari is een landelijke campagne gestart om zo-
veel mogelijk mensen bewust te maken van de gevaren van deze 
sluipmoordenaar en om ze van praktische adviezen te voorzien 
om een CO-vergiftiging te voorkomen.

FOTO VAN DE MAAND

   

Fotograaf: Ruud van Fuik

EXTRA  AANDACHT  VOOR  VOORLEZEN

Voorlezen bevordert de taal- en leesvaardigheid van kinderen, 
dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Zo hebben kinderen 
die worden voorgelezen een grotere woordenschat. OBS De 
Windhoek in Terheijden onderschrijft het belang van voorlezen. 
Het heeft een belangrijke plaats in het lesprogramma. Tijdens de 
Nationale Voorleesdagen, die op woensdag 27 januari van start 
gingen, was er extra aandacht voor voorlezen. Het Nationale  
Voorleesontbijt vormde de start èn een hoogtepunt van de 
Voorleesdagen op De Windhoek.
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Voorleespret in de schoolbibliotheek
De leerlingen van groep 1 en 2 kwamen 27 januari in pyjama en 
met hun favoriete knuffel naar school. Daar hadden zij een bij-
zondere reden voor! Voor de start van De Nationale Voorlees-
dagen genoten de kleuters van De Windhoek van een Voorlees-
ontbijt samen met de driejarigen van kinderdagverblijf Bibelot 
en peuterspeelzaal De Brakkensoos van Kinderopvang ESKA-
DEE, die allen deel uitmaken van de Brede School.
Een opvallende voorleesgast

In de schoolbibliotheek zaten de leerlingen van groep 1-2 met 
juf Nicole, samen met de kinderen van de 3+-groep van Bibelot 
en De Brakkensoos en hun juf Leidie en juf Josephine, in een 
heel grote kring. Tot ieders verbazing kwam een boerin de bibli-
otheek binnen gelopen, met een groot boek in haar handen. Het 
was juf Laurette, onze leerkracht van groep 1-2! Juf Laurette 
woont op een boerderij waar ze, op de dagen dat ze niet op 
De Windhoek voor de klas staat, voor de dieren zorgt. Ze was 
speciaal naar school gekomen om voor te lezen uit ‘We hebben 

er een geitje bij’ van Marjet Huiberts en Iris Deppe. Juf Laurette 
vertelde het verhaal over Mik die naar de kinderboerderij gaat 
omdat er een klein geitje is geboren. De kinderen ontdekten 
op de tekeningen nog veel meer dieren die op een boerderij 
leven. Na het voorlezen gingen alle kinderen naar in de klas van 
juf Nicole en juf Laurette voor een beschuitje met muisjes en 
een glaasje drinken. Want ja, dat hoort erbij als er een kleintje 
is geboren! 
Zo leuk is (voor)lezen
De leerlingen van groep 3 tot en met 8 kwamen voor het  Voor-
leesontbijt samen in de aula. Hun voorleesgast was Ad Goossens, 
de directeur-bestuurder van Stichting Openbaar Basisonderwijs 
West-Brabant (OBO), waar De Windhoek deel van uitmaakt. 
Ad vertelde eerst wat zijn werk precies inhoudt. Daarna heeft 
hij met de kinderen gepraat over hoe leuk lezen is. Hij wilde 
graag van iedereen weten wat zijn of haar favoriete kinderboek 
is. Ad vertelde dat hij ook meester is geweest en heel graag leest. 
Over zijn lievelingsschrijver Roald Dahl raakte meneer Ad niet 
uitgepraat en de kinderen ook niet! Sommige leerlingen wisten 
echt veel over bijvoorbeeld de boeken ‘De GVR’ en ‘Matilda’. Tot 
slot las Ad voor uit het boek ‘Meester Jaap is te dik’, geschre-
ven door Jacques Vriens. Ondertussen genoten de kinderen van 
een eierkoek of krentenbol en een beker drinken. In het verhaal 
kwamen voor de leerlingen en ook voor meneer Ad herkenbare 
situaties voor.

Als een vis in het water
Ad Goossens vond het erg leuk om voor te lezen: “Als direc-
teur-bestuurder bezoek ik zeer regelmatig onze zeventien scho-
len. Een activiteit als deze vind ik heerlijk om te doen. Zo actief 
met kinderen aan de slag is en blijft geweldig,” legde Ad na afloop 
uit. “Ik vind het belangrijk om ook als directeur-bestuurder be-
trokken te blijven met de werkvloer, want daar gebeurt het!” 
Ad voelde zich als een vis in het water. Op de vraag van meneer 
Marc of meneer Ad volgend jaar weer mag komen voorlezen 
tijdens De Nationale Voorleesdagen, antwoordden de kinderen 
eensgezind: jaaaaaaaaaa!

TERUGBLIK NAAR ONZE 
JUBILEUMVIERING 
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13 Februari is een dag van uitersten geworden……
 ‘s Middags was er de uitvaart van een koorlid. Mevrouw Jo van 
Haperen was bijna 12.5 jaar sopraan bij ons dameskoor. Moge 
zij rusten in vrede.
De avond had een feestelijk tintje: wij vierden ons 50-jarig be-
staan als zelfstandig dameskoor. Heel fijn dat pastoor Joost de 
Bont in de gelegenheid was om voor te gaan in deze dienst, 
het werd mede door hem een mooie warme viering. Na afloop 
was er gelegenheid om samen met het koor een kopje koffie te 
drinken in de kerk.
Hartelijk dank aan iedereen die meegewerkt heeft om er een 
mooie viering van te maken, speciaal Engelbert de Wit van De 
Biedermeier die ons voorzag van een prachtige corsage.

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

Diensten door de week en in het weekend
Zaterdag 20 febr. 19.00 uur: Woord- en Communieviering – 
2e weekend  veertigdagentijd.  Voorganger past. werker H. Gep-
paart; Anthony Singers.
Maandag 22 febr. 10.30 uur: Woord- en Communieviering 
in  Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger Dhr. P. van Gils.
Zaterdag 27 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering - 3e weekend 
veertigdagentijd.  Voorganger pastor J. Paes; Dames- en Heren-
koor.
Maandag 29 febr. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in  
Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger Dhr. K. Karremans.

KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 21 februari 2, 10.00 uur: ds. S. van Meggelen uit Breda. 
Diaconiecollecte: KIA – Zending
Zondag 28 februari, Regiodienst van de protestantse ker-
ken Drimmelen/Made, Lage Zwaluwe en Terheijden-Wagenberg 
in de Protestantse Kerk te Made, Patronaatstraat 27. Thema: 
‘Vruchtdragen’. Diaconiecollecte gezamenlijk project:  Vluchte-
lingenWerk Drimmelen. Koffiedrinken na de dienst.
OECUMENISCH AVONDGEBED
In de veertigdagentijd wordt op 5 verschillende plaatsen in de 
gemeente Drimmelen het oecumenisch avondgebed gehouden.
Woensdagavond 24 februari is het tweede avondgebed om 19.00 
uur in Terheijden, in de kerk Heilige Antonius Abt. Medewerking 
wordt verleend door het Dames- en Herenkoor Terheijden. Het 
thema van het tweede avondgebed is “Simon van Cyrene helpt 
Jezus het kruis dragen”.
Woensdagavond 2 maart is het derde avondgebed om 19.00 uur 
in Wagenberg in de kerk Heilige Gummarus met medewerking 
van het Gummaruskoor. Het thema van het derde avondgebed 
is “Jezus ontmoet de wenende vrouwen”.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Medewerkers publiekszaken 
bezoeken zorginstellingen

In maart bezoeken medewerkers van publiekszaken een aantal 
zorginstellingen, zodat de bewoners reisdocumenten aan kun-
nen aanvragen zonder daarvoor naar het gemeentehuis te hoe-
ven komen. Dit zal o.a. zijn bij Sovak (Terheijden) op donderdag 
3 maart 2016 om 15.30 uur en bij Antonius Abt (Terheijden) op 
donderdag 10 maart 2016 om 15.00 uur.
Bent u bewoner van één van deze instellingen en wilt u hiervan 
gebruik maken? Meldt u zich dan eerst telefonisch of per mail 
bij ons aan (voor de bewoners van Sovak doen de verzorgers 
dit). Dat kan telefonisch via 140162, of per mail: burgerzaken@
drimmelen.nl. Woont u niet in een van de genoemde instellingen, 
maar is het voor u ook moeilijk om naar het gemeentehuis te 
komen? Neem dan contact op met ons op om een afspraak te 
maken voor een huisbezoek. 
Burgemeesterspenningen
Ieder jaar reikt burgemeester Gert de Kok burgemeesterspen-
ningen uit aan inwoners die zich belangeloos inzetten voor het 
goed laten verlopen van de viering van Carnaval. Dit jaar reik-
te hij de penning o.a. uit aan Thea Broeders voor haar inzet 
voor De Erpelrooiers en Nico Haasdijk  voor zijn inzet voor 
De Schraansers. 

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



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 maandag 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: 24-02-2016/Grijs: 02-03-2016
                     Wagenberg           Groen: 26-02-2016/Grijs: 04-03-2016
Ophalen oud papier  12-03-2016
Ophalen plastic afval Terheijden: 09-03-2016     
     Wagenberg: 11-03-2016

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 24-02-16 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 24-02-16 (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

 

Op Zaterdag 20 februari vanaf 18.00 uur, serveren wij een 6 gangen 
menu voor u met een selectie van onze nieuwe gerechten. 

Prijs per persoon 

€ 17,50 


