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KARRENEVAL

OPTOCHTEN IN ERPELROOIERSLAND

Nu al super trots op ons durpke, zo leutig dat 
er wir zo veul inschrijvingen zijn.
Wat zal de Kinderoptocht er weer fleurig uit-
zien met zoveel kinderen.
Onze Grote Optocht is al jaren een prachtige 
stoet met individuelen, wagens en vele groe-
pen, die allemaal hun act willen laten zien aan 
de toeschouwers.

Hieronder kunt u de deelnemers zien die meedoen in willekeu-
rige volgorde.
Ik zeg alvast ….. succes iedereen ….. zaterdag en zondag……
En we komen elkaar vast wel ergens tegen …. ALAAFFF
CC De Erpelrooiers, Marjorie

OPTOCHTEN  ERPELROOIERSLAND

DEELNEMERS KINDEROPTOCHT 
1 D’un Impiepers: Bij oos lopt niks in de soep, ut lopt allemaol 
op rollekes 
2 CV De Superheroes:  Wij staon paraot ok as ut nie op rollekus 
gaot 
3 Fotomopkes Amber & Fien: Wij schieten op, ut rolleke is zo 
vol 
4 CV De Ranjatappers: Erpelrooiersland lopt op (d)rollekus 
5 Fimme & Silas: Ut lopt op drollekus 
6 De Pieperkes: Onze wals lopt op rollukes! 
7 De Erpelstamperkus: Rock en Rollekus 
8 Tess Lodewijks & Femke Akkermans:  We hebben er het schijt 
aan 
9 CV De Matties: Dees jaor liep ut bai oos nie op rollekus, maor 
volgend jaor zen wai beter! 
10 CV D’un bende vaon ellende: Meej genoeg rollukes gaot ut 
as ne trein 
11 Willem, Louis, Willem(2), Klaas, Mus, Jarra, Lieve, Jelke, Pijke, 
Bauk, Mick, Nora, Oda, Ize: Ut lopt op rollekes en ut ga als drol-
lekes en kee doe ook mee 

DEELNEMERS  GROTE OPTOCHT 
1 De Jantjes: Ut vaert op rollekeus meej oos miljoene jacht 
2 Dun Buurman: Ik lop meej (t)rollekus 
3 De Frotterkes: Mun hond lopt op rollekus 
4 CV Vin ik Leuk: De buurtbus lopt op rollukes 
5 CV De vroege Erpels: Roller ‘us uit in Erpelrooierslaand 

6 Meskes van dun Leut: t Lopt op rollekus maor gaon voor strak 
7 Motters & Dotters: t Lopt op rollekus, maar waor blijve we 
meej de drollekes 
8 CV De Babbelaars:  De Woagenbergse horeca lopt op rollukes 
9 Erpelrooise Vrouwen: Bij oos lopt ut nie op rollukes 
10 CV De Schuimbrouwers: In de ouderenzorg lopt ut nie altij 
op rollekus, daarom gebruiken we onder de toren af en toe wa 
bollukus 
11 CV De Kliekskus: Ut loopt op rollekes in patroon, want wij 
zwemmen allemaal synchroon 
12 CV Dar heddu ze wir: Overgang!!! Baaij oos lopt ut op rol-
lukess 
13 CV De Palmkus: Ut lopt op rollukus, want meej carnaval zen 
we lazerus 
14 Koekebackers: Meej kiekskus oit de trope laete wai ut op 
rollekus lope 
15 Onraad:  Wij hebben de hoofdrol

‘GE STAOT  ‘R GEKLEURD OP’
T.C.V. De Schraansers, carnaval 2018 

Het is zover: carnaval 2018 staat voor de deur! 
Dit weekend is het carnaval en gaan we zorgen 
dat we er in Traaie gekleurd op staon!
Het programma vindt u in de carnavalskrant, 
op onze website, maar ook in deze Rondom de 

Toren. Zo ook de lijst met optochtdeelnemers voor de grote 
optocht aanstaande zondag.
Natuurlijk is er op zaterdag ook een optocht, de kinderoptocht 
trekt dan door de straten van  Terheijden. Leuk voor alle kinde-
ren die mee doen als veel mensen uit  Terheijden even een kijkje 
komen nemen! De kinderen hebben mooie creaties gemaakt 
die ze zeker willen laten zien. Hetzelfde geldt natuurlijk voor 
de grote optocht!  Trek oe carnavalsjas en sjaal aan en bekijk de 
bijzondere creaties die de optochtdeelnemers hebben gemaakt! 
Ze zullen er vast gekleurd op staon van het jaar!
We hopen met ons gevarieerd carnavalsprogramma veel men-
sen te zien, van jong en oud, er is volop te beleven.  Wat dachten 
jullie van:
Scholenbezoek, bezoek verzorgingstehuis, receptie vrijwilligers 
en sponsors, Opwermconcert, Snotpinnekusbal, kinderop-
tocht, sleuteloverdracht en carnavalsviering, jeugdcarnaval, ca-
fébezoeken, grote optocht, bezoek Baronie TV, seniorenmiddag, 
Nootd-kreetdag, Braoipottemiddag, cafébezoeken, Jumbo-acties, 
kruiwagenrace, kindermiddag met clown, lampionnenoptocht, 
onthullen en verbranden Boer Klaos en nog wat cafébezoeken!! 
Genoeg te beleven en te doen om bij deze activiteiten aan te 
sluiten! Wij van TCV De Schraansers wensen iedereen een fan-
tastisch carnaval 2018;  Ge staot ‘r gekleurd op! 

TCV De Schraansers, Prins Pierre II en Prinses Chimène Bo, De grote raad en 
Jeugdraad wensen iedereen een gezellige carnaval; 

Ge staot ‘r gekleurd op!  



 

 3

PROGRAMMA  TCV DE SCHRAANSERS 

Vr 9-2-2018: Bezoek scholen: Windhoek 10.00 uur, Zonzeel 
11.00 uur, Zeggewijzer 12.00 uur; Bezoek Antonius Abt 15.00 
uur; Receptie Jubilarissen/Club van 100-200-300 in De Residen-
tie 19.00 uur; Opwermconcert De Harmonie 21.30 uur.
Za 10-2-2018: Snotpinnekusbal De Cour 11.00 uur; Opstellen 
Kinderoptocht 13.45 uur; Uitslag Kinderoptocht in De Resi-
dentie 15.45 uur; Sleuteloverdracht & Carnavalsviering in Witte 
Kerkje 18.00 uur; Cafébezoeken 19.30 uur.
Zo 11-2-2018: Opstellen grote optocht 11.30 uur; Start grote 
optocht 12.30 uur; Prijsuitreiking grote optocht in De Residen-
tie 19.00 uur; Cafébezoeken 20.00 uur.
Ma 12-2-2018: Baronie TV Breda 10.15 uur; Seniorenmiddag 
De Harmonie 13.00 uur; Nootdkreetdag locatie afhankelijk van 
programma Nootdkreet 14.00 uur; Braoipottemiddag in De Re-
sidentie 16.00 uur; Cafébezoeken 19.00 uur.
Di 13-2-2018: Jumbo-actie Jumbo 13.00 uur; Kruiwagenrace 
De Harmonie 14.00 uur; Kindermiddag in De Residentie 16.00 
uur; Opstellen Lampionnenoptocht 18.15 uur; Vertrek Lam-
pionnenoptocht 18.30 uur;  Verbranden Boer Klaos & nieuw 
motto 19.00 uur; Deformatie Jeugdraad in De Cour 19.30 uur; 
Cafébezoeken 20.15 uur; Deformatie Raad & Prins in De Resi-
dentie 23.11 uur.

STARTLIJST  GROTE  OPTOCHT 
TERHEIJDEN

A-categorie   
A1 CV de Kneu:  Wai goan vur un echte gouwe plak 
A2 CV De Dolle Divaas: Ik ben betast 
A3 CV Niet te Wijnig: Er gekleurd opstaan, is geen kunst aan 
A4 CV Dikke Maote (Sovak):  Wa we in de Merk vangen, hebben 
we in ose mallemeule gehange 
A5 CV de Dropkes: Ok wai staon er gekleurd (dr)op 
A6 CV GoedGemutst: Hongerige arm der wet 
A7 CV De Landrovers: Meej Twister staon wai dur gekleurd op 
A8 CV Dikke Moaten:  Wai geve kleur aon  Traaie 
A9 CV Ketel: Ik ben betast 
A10 CV 2 Bier 1 Spa: Sorry, mar wai flitsen er wir vandur! 
A11 CV Toog gegrepen:  Wij staan gekleurd op
B-categorie
B1 CV Op ût gemakskuh: Meej  Traais  Twister staode’r gekleurd 
op!  
B2 CV Plûchen Bèr:  Aon d’n grôte klok hangen 
B3 CV Agge mar leut et!:  Wai rocken in un ro(c)kband 
B4 CV Uitgeteld: Disco Fever on tour met CV Uitgeteld 
B5 CV Nie zo nauw:  We gaan voor goud 
B6 CV Dames FFN:  Vro(u)wlijke Kleurtjes 
B7 CV de Barkrukken: C.eURLINGs 
B8 CV Toedeloe:  Wij zijn aon de race
C-categorie
C1 CV Knoop dû Hakkuh dur: Ut Di-eet team geeft Traaie kleur 
C2 CV de Oude Paters:  Wai zen un gekleurde bende 
C3 CV Ut Wur Wel Wa:  Wai staon er fout gekleurd op 
C4 CV de Smullers: Meej Flower Power en veul kleur reizen wai 
dun Traaise optocht deur 
C5 CV de Braoipotte: cv De Braoipotte zijn Pi/araat 
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C6 CV De Hero’s: Hoppa geen gezeur,  Traaie zet ons in kleur 
C7 CV Beunhaze: Muziek paleis 
C8 CV Goed Zat: Feest 
C9 CV Gekzat: Ook al zijn we van hout, we gaan toch voor goud

STARTLIJST  KINDEROPTOCHT 
TERHEIJDEN

A-categorie
A1 CV de Knallers:  We schieten er kleur op 
A2 CV de Freekjes:  “Klik” en je staat versteld 
A3 CV de Oelewappers:  We staan er ook gekleurd op 
A4 De gekleurde meiden: Op een kistje staan in gekleurde 
pakskes. Ge staot ‘r gekleurd op
B-categorie
B1 Cv de Zonnekes: Ons ma staat er gekleurd op 
B2 CV de Donderstraaltjes:  Wij k(l)euren het goed 
B3 CV Wai doen mar wa:  Wai stoan dur lekker gekleurd op 
B4 CV de Knöllekus: Ge staat ‘r gekleurd op 
B5 De Kuifkes:  Wij bouwen een kleurrijk Schraansersland 
B6 U’t Gespuis:  Wie geeft ons kleur? 
B7 De Crazy Girls: Staon wai er gekleurd op? 
B8 Sebastiaan Moerenhout:  Snoephuisje
C-categorie
C1 CV de Uiltjes:  We staon d’r gekleurd op… 
C2 CV de Minibubbels:  Wij geven kleur aan Traaie 
C3 CV de Draokskes: Superhelden en boeven

EERST COURNAVAL, DAN  VAKANTIE

Zaterdag gaat in het zuiden en natuur-
lijk ook in Traaie alles veranderen. Het 
is carnaval en dat schijnt een magische 
uitwerking te hebben op de mensen 
in het zuiden van Nederland en dus 
ook in ons anders zo rustige kerkdorp 

Terheijden.  Vier dagen lang kom je mensen tegen in je dorp 
die je dacht te kennen, maar ook weer niet. De postbode die 
je ‘s morgens nog de post zag bezorgen, kom je een paar uur 
later tegen in een bakkers-outfit, en de narrige brievenbezorger 
groet je uitbundig in het voorbij gaan, wat je dusdanig doet ver-
rassen dat je vergeet hem eveneens een hoi toe te roepen. Niet 
veel verder sta je oog in oog met een piraat met een bloederig 
zwaard in zijn hand die je bekijkt met een blik van je laatste 
uur is geslagen. Niet veel later, toen de op oorlogspad zijnde 
piraat om het hoekje bij de inmiddels ter ziele gegane Rabobank 
verdween, kwam je erachter dat deze verdacht veel leek op ui-
terst vriendelijke ambtenaar waar je indien nodig zorghulp kan 
aanvragen. Kinderen zijn uitgelaten en druk met elkaar. Zelfs 
telefoontjes blijven in de zak en men spreekt weer met elkaar. 
Stomverbaasd en nieuwsgierig was ik waar zij het over hadden 
wat zo belangrijk was dat men zelfs hun alles, het mobieltje, 

vervolg op pag. 6
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TO  THE  MAX GYM 1 JAAR 

Vier op 18 februari samen met ons het 1 jarige bestaan van  To 
The MAX GYM! Wat precies 1 jaar geleden be-
gon als de eerste sportschool van Terheijden is uitge-
groeid tot een begrip in Terheijden! We zijn ontzet-
tend enthousiast en tevreden over de resultaten die het 
afgelopen jaar door vele leden (onze buddy’s) zijn gemaakt.  
We hebben vanuit onze passie en kennis een les aanbod gecre-
eerd voor zowel de beginnende als gevorderde sporter.  

Iedereen kan op zijn niveau deelnemen aan de verschillende 
trainingen bij  To The MAX GYM. 
Je hebt een brede keuze uit verschillende trainingen zoals:  
* (kids) Bootcamp
* Strength & Intensity (CrossFit)
* (kids) Kickboksen
* BBB (voor zowel mannen als vrouwen)
* Spartan training
* Yoga
Om te laten zien wat wij in 1 jaar hebben bereikt met de oude

gymzaal van Terheijden en met onze fantastische buddy’s willen 
wij je graag UITNODIGEN voor een SUPER LEUKE MIDDAG 
bij  To  The MAX GYM!
We starten om 11.00 uur met een buddy-workout voor de le-
den die allemaal een buddy mogen meenemen! Na de workout 
zijn er verschillende demo’s Kickboksen, CrossFit en Bootcamp 
te zien. Ook deze keer zijn er weer een aantal partners die het 
1 jarig bestaan van To The MAX met ons vieren en de tijd heb-
ben genomen om met jou te kunnen babbelen:
1. Mr. Eiwit (voeding & Supplementen)
2. Fysio Physics (Fysiotherapie)
3. Broodnodig (Verse Kwaliteitsbroodjes)
4. Feel So Good (drinkwater)
Als je het afgelopen jaar al zat te twijfelen om eens langs te 
komen dan is dit het moment! 18 februari zal in het teken staan 
van SPORT,  PLEZIER & GEZELLIGHEID,  dus zet deze datum in 
je agenda en zorg dat je er bij kunt zijn!!
PS. Ook hebben we deze dag een aantal challenges en geven we 
leuke prijzen weg!
Jullie zijn allemaal van harte welkom! Meer info over  To The 
Max Gym? Kijk op onze website www.tothemaxgym.nl. 
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met rust liet. Ongemerkt kwam ik dichterbij en was benieuwd 
waar men over sprak. Ik was te laat, het groepje schoolkinderen 
vertrok, druk met elkaar en zonder telefoon. Een meisje bleef 
wat aarzelen en het leek of ze wat kwijt was. Hoi, zei ik,  mag ik 
je wat vragen? Het sproetensnuitje knikte wat schuchter.  Wees 
maar niet bang, ik wilde je alleen wat vragen. Ja, zei het sproet-
je met nog enige angst in haar stem. Ik zou graag weten waar 
jullie het over hadden met je vriendinnetjes. O,  zei het meiske, 
we waren aan het afspreken hoe laat we morgenavond naar 
het Cournaval zouden gaan. Cournaval? Carnaval zal je bedoe-
len. Nee, zei het inmiddels wat gerustgestelde kind, naar het 
Cournaval in de Cour, het mooiste feest van het jaar en met 
de knapste DJ die er is. Oh dan begrijp ik het! En weg was het 
sproetensnuitje maar niet voordat ze meewarig haar kinder-
hoofdje schudde over zoveel onwetendheid.  Aan de magie van 
carnaval was niet te ontkomen, kwam ik achter. 
Voor alle ouders ben ik bij de Cour gaan vragen over de ope-

ningstijden van het mooiste 
feest van het jaar. Za-Zo-Ma-Di 
van 19.00 tot 22.30 uur! Bin-
nen is dan binnen en de entree 
is € 4,- en een drankje kost  
€ 1,- tijdens de discoavonden. 
Het Snotpinnekesbal zater-
dagmorgen is gratis toegang 
en begint om 10.00 tot 13.00 
uur.  De Cour laat de kinderen 
tijdens de discoavonden niet 
alleen naar huis gaan dus graag 
brengen en ophalen.
Na de vriendelijke vrouw aan 
de balie in de Cour bedankt te 

hebben besloot ik mij de komende 4 dagen ook onder te dom-
pelen in het feestgedruis. Het is tenslotte daarna toch vakantie, 
aldus het sproetensnoetje.

EEN STEKKER EN EEN SNOER

Een stekker kan niet zonder 
snoer, en een snoer zeker niet 
zonder stekker. Wanneer je als 
vriendinnen al ruim 20 jaar met 
elkaar mee doet in de optocht, 
ontstaat er (en dan spreek ik uit 
ervaring) een bijzondere band. 
Samen mee doen aan een terug-
kerend evenement vol gezellig-
heid en plezier, dat is de optocht 
van  Traaie! 

Carnaval zorgt voor samenhang, draagt er toe bij dat mensen 
zich prettig en vertrouwd voelen in hun omgeving. Het brengt 
mensen bij elkaar en zo zie je, ook bij CV Stekkers en Snoeren, 
carnaval zorgt voor vriendschap óf vriendschap uit zich door 
samen carnaval te vieren! Carnaval is een mooie tijd om de 
dagelijkse zorgen even aan de kant te zetten, samen te lachen 
én te feesten. 
Wij wensen jullie, maar vooral ‘jullie Corine’ heel veel sterkte 
en we hopen dat jullie er volgend jaar weer gekleurd op staon 
in de optocht van  Traaie!
Namens TCV De Schraansers, Prins Pierre II

DE  VLIETHOFJES

Belangeloos zetten veel mensen zich in voor carnaval, komen 
naar activiteiten die we organiseren of doen zelf mee aan bij-
voorbeeld de optocht! Het is geweldig, vooral ook voor op-
tochtdeelnemers om mensen aan de kant te zien genieten van 
de mooie creaties die voorbij komen.
CV De Vliethofjes is zo’n carnavalsclub die jarenlang bouwde 
en het publiek betrok bij hun schitterende creaties. Helaas is 
hun bouwer overleden en hebben zij besloten niet met de op-
tocht mee te doen. Zij bedanken ons (TCV De Schraansers, 
jury en publiek) voor alles, maar wij willen hun op deze manier 
bedanken voor 19 jaar actief meedoen in de kinder- en grote 
optocht van Traaie. Jullie hebben met jullie creaties vele mensen 
iets moois laten zien, veel prijzen gewonnen, jullie stonden er 
altijd gekleurd op,  bedankt!  
Namens  TCV De Schraansers, Prins Pierre II

JE MOET HET MAAR DURVEN,  
MAAR KUNNEN EN MAAR DOEN!!!
Sauwelen Schraansers 2018

Al een lang tijdperk is “De Gouwe Leeuw” in Terheijden het 
strijdperk om de oppersauwelaar van Terheijden te betwisten. 
Volle bak ambiance gedurende twee avonden en een zondag-
middag gaven de moedige deelnemers een warm bad-gevoel om 
hun kunsten te mogen vertonen. Denk en dank hierbij meteen 
aan al diegenen die voor en achter de schermen dit jaarlijks 
mogelijk maken.
Het is als net als met een kind: wat je een jaar lang niet hebt 
gezien….., zo is het ook met de huisband Kiele Kiele.  Wat zijn 
ze toch weer gegroeid!!!  Als een groep gezellige maten rijgen 
ze de muziekmaten aaneen zoals de kipstukjes door de Chinees 
middels een stokje tot een satéschotel worden verheven. De 
heerlijke muziekschotel die ze ons voorschotelden was zeker 
sfeerverhogend.
Wat menige vereniging, op welk vlak dan ook, vele zorgen baart 
is de doorstroming van de jeugd. Als we de jeugdafdeling van 
onze Schraansers zien, lijken zij een goede uitzondering op deze 
maatschappelijke tendens te zijn. Natuurlijk zijn hier de spreek-
woorden en gezegden weer 100%  van toepassing. “Uit hetzelfde 
hout gesneden zijn”, “Onder een appelboom vind je geen peren” 
en ”De appel valt niet ver van de boom” . Dit komt zeker tot 
uiting als je de namen van onze jeugdraad met hun hele gevolg 
terug leest.  Veelal zit er een bloedverwantschap van een vader 
of moeder die ooit wel eens actief waren, of nog zijn, in het 
grote mensen carnaval van de Schraansers. Als enige voorbeeld 
noem ik de Jeugdprinses  Chimène Bo ”Damen” dun 1e, met 
haar opa Frans Damen die zelf ook delen van het jaar als Prins 
Suus dun 1e door het Terheijdense leven ging.
Een bijkomstig voordeel van de Schraansers ten opzichte van 
bijvoorbeeld een voetbalclub met betrekking tot de jeugd is: 
Als de kinderen/jong volwassenen het uitgaan en “drinken” gaan 
ontdekken, hoeft dat bij de Schraansers niet meteen nadelig te 
zijn.
De Sauwelmiddag, 28-01-2018 
Oude, vooral “Oude” bekenden bij het binnentreden van de 
Gouden Leeuw. Vernieuwingen ook bij de Schraansers. Was 
voorheen de opening door alleen Prins Pierre dun 2e, ditmaal 
werd het opgeleukt door Miëlle van Alphen en Lieke Flipsen. 
En gezegd mag worden,  het oog mag ook wat!!!
Afgetrapt wordt er door:
Corné en Remco als duo Fein en Gein
Op deze veilingmiddag werden door veilingmeester en veiling-ALAAF!                 ALAAF!                ALAAF!

vervolg op pag. 8
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VERNIEUWDE  WINKEL 
JÜRGEN & CAROLIEN  VAN DONGEN
Brood-banket, kaas & delicatessen

Wat een 
schitterende 
winkel is het 
geworden! 
Een trotse 
Carolien en 
Jürgen ver-
tellen vol en-
thous iasme 
over hun net 
voltooide
verbouwing/
uitbreiding 
en de offici-
ele opening 
hiervan op 31 januari jl. Een heel nieuw dak, prachtig schilder-
werk, maar vooral de verdubbeling van de winkelruimte (nu 180 
m2) én hun assortiment springen onmiddellijk in het oog. Jaren 
geleden hadden Jürgen en Carolien al zitten brainstormen om 
hun winkel uit te breiden met een breder assortiment. Toen 
kapsalon Bernice, die ook in hun pand zat, vorig jaar een andere 
plek vond, was dat dé gelegenheid om hun ideeën waar te ma-

ken. Na plannen, tekeningen en vergun-
ningen begon op 1 november 2017 hun 
grootscheepse verbouwing. En dat hield 
nogal wat in, want de winkel moest im-
mers open blijven, de buitenkant mocht 
niet gewijzigd worden én de tussen-
muur moest eruit en vervangen worden 
door een balk. Jürgen en Carolien zien 
zeer tevreden terug op de verbouwing, 
uitgevoerd en gecoördineerd door Aan-
nemersbedrijf Jaap Rasenberg. Zoals ge-
zegd is het een prachtige ruime winkel 
geworden, waar naast hun brood- en 
banketproducten, vlees van Havermans 

én Marja’s zuivelijs, nu ook een hele delicatessenafdeling is ge-
komen én een koffiehoek.  Als je de delicatessenafdeling bekijkt, 
loopt het water je in de mond! En, gezien de drukte, niet alleen 
bij mij. 
Je vindt er o.a. Hollandse en buitenlandse kazen, verse snijwaren, 
patés, salades, vers gebrande noten, olijven, worst, tapas. Boven-
dien kunt u er ook  in de gezellige koffiehoek (koffie van echte 
bonen, cappuccino en verse thee) belegde broodjes of een an-

dere lekkernij nuttigen. Heel prettig voor wandelaars en fietsers, 
maar ook voor bedrijven die hun traktatie en/of belegde broodjes 
bezorgd willen hebben. “We hebben het idee dat we én voor 
ons zelf én voor Terheijden een welkome uitbreiding hebben 
gedaan”, aldus de twee trotse eigenaren.  Als openingsactie 
kregen de betalende klanten een zak afbakbroodjes mee en een 
ons jonge kaas;  “een zelfmaak broodje kaas” eigenlijk.  Ook nieuw, 
en belangrijk te vermelden, 
is dat er nu 4 betaalpunten 
zijn in de winkel. Bovendien 
is het zo dat als je bv. brood 
bestelt en daarna ook kaas wil,  
dan de winkelmedewerkster 
met je meeloopt. Je hele 
bestelling wordt dus door één 
persoon afgehandeld. “Waar 
we naar streven is dat iedere 
klant een volgnummer pakt, 
een winkelmandje en dat je 
daarmee, geholpen door één 
medewerkster, alles bestelt wat 
je wil hebben en ook bij haar afrekent. Dat zal voor de klant en 
ons wel wat wennen zijn, maar wij denken dat het zo het beste 
zal werken”,  zo vervolgt Carolien. 
Door de uitbreiding zijn er ook 4 extra personeelsleden 
aangenomen. Er werken nu 10 vaste medewerkers, 4 
zaterdaghulpen en 5 bakkers! Ook zeer prettig voor alle 
klanten zijn de ruime openingstijden van de winkel.  “Om 6 uur 
’s ochtends zijn we open,  om 7.30 uur is alles uit de oven en 
we zijn open tot 18.00 uur,  op zaterdag tot 16.00 uur en op 
zondag gesloten.” 
De winkel is te  vinden in het prachtige pand op Hoofdstraat 
15a, 4844 CA  Terheijden. Telefoon: 076-5934415. Website: 
www.bakkerijvandongenterheijden.nl en op facebook: bakkerij 
Jürgen van dongen.
Jürgen en Carolien van Dongen, Brood-banket, kaas & 
delicatessen laat op deze wijze prachtig ondernemerschap zien 
en is zo heel belangrijk voor het dorp Terheijden en omgeving; 
een echte aanwinst! Namens Rondom de Toren feliciteer ik  jullie 
hartelijk 
en wens 
jullie heel 
veel succes 
met jullie 
prachtige
zaak!
Christ Ver-
daasdonk
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hulp diverse duurzame en kostbare items geveild.  Alles ten 
behoeve van het goede doel “Raadhuisstraat 42,  Terheijden”, 
waarschijnlijk een van de adressen van de performers. Het sa-
menspel tussen woord en gebaar van beiden is niet door enige 
vorm van letters aan het maagdelijk papier te kleven. Dus ver-
zoek om het zelf mee te  maken is enige aanbeveling. Ook zij 
bedankten uitvoerig huisband Kiele Kiele. (In dit geval voor het 
vrijmaken van het podium).
Ronald Kustermans als Bijdehante Wil
Met zijn opkomst als Bijen Imker waren woordspelingen over 
Bijen schering en inslag.  We zijn er weer Bij op deze Bijeen-
komst. De bijen zorgen voor de honing en wij maken er een 
potje van. Een vraag voor de zaal aan de dames of zij veel aan 
“SM” deden? Helemaal geen respons,  totdat Ronald uitlegde 
dat het hier over “Social Media” ging. Hij bestelde, toen de kof-
fiejuffrouw het verschil tussen een tampon en een theezakje 
niet kende, toch maar twee koffie. Bijen zijn van alle tijden. De 
Beatles zongen het al: Let it Be. En Shakespeare schreef:  To Be 
or not to Be.   
Christ van den Diepstraten als Dirk Teur
Christ had als frequent winnaar een zware last te dragen. On-
danks aangeboren talent toch maar weer op hoog niveau pres-
teren. Met onder andere opmerkingen als “Hebben  jullie wel 
eens Brand in de koelkast gehad? Ik wel maar dat heb ik vervan-
gen door Hertog Jan.” Wanneer word je oud?  Als de kaarsjes 
meer kosten dan de taart. Calorieën zijn beestjes die ‘s nachts je 
kleren kleiner maken.  Vrouwen zijn net als paddestoelen:  Als je 
de verkeerde treft ga je er aan kapot.  Voor verzadiging van zijn 
drankprobleem kocht hij bij de Lidl  Aldi flessen. 
Storm Kustermans als Manneke Pis
Eigenlijk had André Geldtmeijer als Betsie Majoor nu opgetre-
den. Lichamelijk ongemak verhinderde echter helaas. Perfecte 
sportieve opvulling bleek Storm Kustermans. Jazeker, zoon van 
eerdergenoemde Ronald K. Storm scoorde door naar zijn ge-
zeik te laten luisteren. Drinken halveert je leven, alleen je ziet 
wel alles dubbel zoveel. Waarom een man naar het café gaat? 
Of hij heeft geen vrouw. Of hij heeft wel een vrouw.  Vrouwen 
kunnen zeiken zonder te plassen. Geen aandacht voor Patricia 
Paay, die heeft al genoeg gezeik over zich heen gekregen. Als ze 
in België om een ogenblikje vragen bedoelen ze een contact-
lenzendoosje.  Voor Storm ligt er een grote toekomst in het 
verschiet als sauwelaar. 
Miëlle van Alphen en Lieke Flipsen als “Geen Trio” met 
hun Integratieliedje
Al eerder stonden ze vandaag op het podium. Beiden kwamen 
heel goed uit de verf bij het Terheijdense Festivalaaf. Wegens 
“podiumvrees of drukke bezigheden” geen ruimte om mee te 
doen aan Barnavalsliedverkiezing bij Baronie TV. Hierdoor graag 
als  Terheijdenminnende personen stemmen op liedje 8 van 
onze inzenders “Vur ne keer”.

Ad van Bekhoven als De Kermisklant
Ad kwam met pakkende muziek op met een pop. Deze luchtige 
vrouw van lichte zeden kwam in zijn leven als een Pop up.  Was 
dol op suikerspin met als gevolg dat ze overal bleef plakken. Had 
een opgeblazen gevoel en voorliefde voor luchtige toetjes. Vond 
de botsauto’s geen probleem,  ze kon wel tegen een stootje. 
Wegens ontbreken van een ruggegraat waaide ze wel met alle 
winden mee. Om het toch maar zachtjes te benoemen. “Sex”. 
Met deze pop nog geen geneuk gehad. En tongzoenen? Kon Ad 
luchtig over doen, was meer luchtkussen.
Toine Krijnen als Sous chef  Antonius
Was Cum Fraude geslaagd in België voor zijn opleiding. Zag een 
blonde dame uitbundig genieten van champagne. Bij de vraag 
waarom? bleek dat ze binnen 30 dagen een puzzel had gelegd 
waar volgens de doos van 2 tot 4 jaar voor stond.  Verraste zijn 
vrouw met een cadeau wat binnen 3 seconden van 0 naar 120 
ging. Een weegschaal.  Wilde voor de zomer 10 kilo afvallen. 
Nu nog 13 kilo te gaan. Werd bekeurd voor plassen tegen een 
boom. Verontwaardigd ging hij tegen de Boa in verweer. Maar 
die vond de plaats delict “Intratuin” toch niet kunnen.  Voordeli-
ge seks. In maart 1 keer een rood potloodje vasthouden tijdens 
de verkiezingen en je wordt 4 jaar lang genaaid.
Marco Ridderhof als (T)huisarts Tinus dun 1ste

Had als thuisarts zijn studie gevolgd bij de LOI. Had wel 4 maan-
den op de universiteit gezeten maar dat was in zijn functie als 
dakdekker. Hoorde van zijn moeder dat een vriendin van haar 
naast de 60 van de 85 verjaardagkaarsjes ook haar laatste adem 
had uitgeblazen. Maar ze ging niet naar de uitvaart. Ze zou im-
mers ook niet op haar afscheid komen. Had Google geraad-
pleegd voor “leuk wonen in Wagenberg”. Kreeg als resultaat: 
Bedoelde u verhuizen naar Terheijden?  Waar kun je een vrouw 
blij mee maken, begint met een N en eindigt op euken. Nieuw-
bouwkeuken.

Als alle artiesten hun kunsten hebben mogen vertonen aan het 
publiek de taak om weer tot een keuze te komen. Met Christ 
van den Diepstraten als driemaal dagwinnaar is de oppersau-
welaar van 2018 geen groot vraagteken meer.  Voor de der-
tiende keer mag Christ deze titel voor een jaar dragen. In zijn 
toespraak moedigde hij vele anderen aan om vooral door te 
blijven gaan of op te starten met het in stand houden van dit 
jaarlijks terugkerende carnavalsgebeuren.  
Zo komt aan het sauwelgebeuren van 2018 weer langzaam een 
einde. Opgeluchte gezichten zijn te zien van deelnemers en or-
ganisatie.
Kiele Kiele speelde vanmiddag op enig moment voortreffelijk 
het lied van André Hazes: Ik heb het goed gedaan. Ik heb het 
fout gedaan.” Maar met bloed,  zweet en tranen zijn de sau-
welaars er weer voor gegaan. En dat alles voor een lach of voor 
een traan.  Maar vooral om het “Sauwelen in  Terheijden” te 
laten blijven bestaan.
Gied van Dorst 
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EN  TOEN GEBURDE...

65 JAAR GELEDEN  WATERSNOOD

Bijna niemand in Wagenberg wist op zondagmorgen 1 februari 
1953 dat op verschillende plaatsen in ons land de dijken, 
onder de druk van een dagenlange noordwesterstorm en een 
springvloed, doorgebroken waren. Wel kroop iedereen diep in 
zijn jas toen men naar de kerk ging en werd niet begrijpend 
gekeken naar de veewagens vol loeiende koeien die voorbij 
kwamen. Brandweerlieden, EHBO’ers en BB’ers werden vanaf 
de preekstoel opgeroepen om naar het gemeentehuis te gaan in 
verband met wateroverlast langs de buitendijken. 
Riet Rasenberg-Hessels (83) woonde toen in de Brouwerijstraat 
en ging die zondagmorgen met haar vriendinnen in de polder 
kijken naar het water. Door de Meulenpad liepen ze naar de 
Thijssenweg en zagen in de verte al de golven. Lopend naar de 
Vogelstraat kwam het water steeds dichterbij en ze moesten 
hard gaan lopen om droge voeten te houden.
Wagenberg werd helemaal omgeven door water en was 
veranderd in een eiland.  Veel huizen en boerderijen hadden 
water binnen gekregen. Leven daar was bijna niet meer mogelijk 
en daarom moesten velen ‘s avonds hals over kop vertrekken.  
Volle bussen reden door het water naar  Terheijden en 
vervolgens naar Breda, waar in de verre omgeving naar onderdak 
werd gezocht. Vanuit Wagenberg werden zo’n 1800 inwoners 
geëvacueerd en uit  Terheijden ongeveer 600.
Vanuit Zwaluwe was loslopend vee gekomen. De koeien 
werden opgevangen op het plein van de meisjesschool, nu 
wooncomplex Onder de Toren. De paarden werden gebracht 
naar de melkfabriek  V.Z.  aan het begin van de Dorpsstraat. Piet 
Rasenberg (87), zoon van de groenteboer in de Zuidveren, was 
thuis gebleven en ging met zijn neef Chiel helpen om dit vee te 
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verzorgen. Al na enkele dagen konden die paarden en koeien 
worden weggeleid over de Helkantsedijk naar Made. Piet en 
Chiel hielpen ook op boerderijen in en rondom  Wagenberg en 
op de Noord. 

Het ouderlijk gezin van Riet was naar Breda geëvacueerd 
geweest en kwam een week later al naar huis. De terugreis ging 
op een tractor die de rit moest maken via Teteringen en Made 
en toen over de Helkantsedijk naar Wagenberg. Haar broer Jan, 
die dienstplichtig soldaat was en naar de kazerne moest,  ging 
uit eigener beweging meteen naar Zwaluwe, want  “ik kan hier 
in de buurt ook helpen”.
Riet ging op Wagenberg helpen. Met Jo Hermans assisteerde 
Riet “juffrouw” Nel van Alphen in Plexat waar allerlei 
kleding, beddengoed, schoonmaakartikelen en laarzen waren 
binnengekomen uit de omgeving. Door Riet en Jo werd de 
kleding gesorteerd en Nel deelde de kleding enz. uit.  Als dank 
voor dit werk werd ook Riet uitgenodigd voor een bijeenkomst 
op 3 augustus in het gemeentehuis vanwege “de prachtige 

medewerking en hulpverlening 
bij en in verband met de 
watersnood”. Als aandenken 
werden speciaal gemaakte 
borden en schaaltjes uitgedeeld, 
met daarop afgebeeld het 
gemeentewapen van Terheijden. 
En voor al deze mensen was 
er enkele dagen later ook 
nog een tuinfeest bij dokter 
Wiegman in de Raadhuisstraat 
26, georganiseerd door de 
plaatselijke harmonieën.

De gebeurtenissen tijdens de watersnood van 1953 staan 
beschreven in Vlasseltboekje 10 (1981).
Johan van der Made      

LOUIS  VAN  TETERING EN JOHN PRINS 
WINNEN KOPPELTOERNOOI 3-BANDEN 
OWBC

Louis van Tetering en John Prins, beiden lid van biljartvereniging 
de Vriendschap uit Wagenberg, zijn op 22 januari in café de 
Gouden Leeuw in Terheijden winnaar geworden van het koppel-
toernooi 3-banden van de OWBC 2018.
Er werden door 9 koppels voorwedstrijden gespeeld in café 
de Gouden Leeuw, waar gebruik werd gemaakt van 3 biljartta-
fels die opgesteld stonden voor het  Traais kampioenschap. Het 
kampioenschap werd met nipt verschil gewonnen door het kop-
pel Jan Hop en Piet Hoeve dat 2e werd, de 3e en 4e plaats was 
voor Adri Fens/Henk van Meer en Ad van Es/Nico Broeders.

Louis van Tetering en John Prins kampioen koppeltoernooi 3 banden v/d OWBC

GV SAMEN VOOR  TERHEIJDEN
organiseerde een DE  Springtoernooi in Breda

Zaterdag 27 januari was het DE Spring-
toernooi in het sportcentrum Breda. Dit 
toernooi werd georganiseerd door onze 
vereniging i.s.m. de KNGU.
Het is een succes geworden mede door 
alle hulp van onze vrijwilligers. Met name 
door onze wedstrijdturnsters en een 5-tal 

moeders en ons bestuur. Zonder deze mensen had deze wed-
strijd niet kunnen plaats vinden.
Alle deelnemers en juryleden hebben het een fijne wedstrijd 
gevonden. Van onze vereniging deed er een meisjesgroep van 6 
- 8 jaar mee. Heel vertederend om hen aan het werk te zien, dit 
was hun 1e wedstrijd. Daarna kwam onze jongens springgroep 
die ook voor de 1e keer een wedstrijd meedeed. Ook zij waren 
een blikvanger, heel enthousiast waren ze aan het springen op 
de kast en minitramp. We hadden ook nog een 2-tal meisjes 
groepen van 9-12 jaar in het E-niveau. Beide groepjes zijn in de 
prijzen gevallen. SVT-2 heeft de 2e prijs bij de lange mat, SVT- 1 
heeft de 2e prijs bij de minitramp.  Als laatste waren onze meis-
jes 9 - 12 jaar in het D-niveau aan de beurt. Ook die hebben het 
geweldig gedaan, met de beide toestellen minitramp en lange 

1 Louis van Tetering/John Prins 53 163 0,325 4 de Vriendschap 
2 Jan Hop/Piet Hoeve 48 161 0,298 3 de Vriendschap 
3 Henk van Meer/Adri Fens 61 157 0,388 4 de Vriendschap 
4 Ad van Es/Nico Broeders 58 167 0,347 4 de Vriendschap 
5 Eugene Meessen/Cees de Ridder 25 58 0,431 4 de Vriendschap 
6 Bas Vervuren/Simon Hamers 19 70 0,271 3 BV Maandag 
7 Toon Wouters/Ad v/d Ouweland 22 50 0,440 3 ESDO 
8 Jan de Craen/Johan de Ridder 19 54 0,351 3 Keus Genoeg 
9 Henk van Dun/Rinus Ackermans 16 70 0,228 2 ESDO 

 



Carnavalsmenu

3 gangen keuzemenu € 22.50

Soep met ballen
***

Biefstuk of vis
geserveerd met frites en salade

***
Carnavalsdessert

Reserveren kan! Wacht niet te lang, 
want: vol = vol!

Restaurant Ripasso Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
076 - 593 1297 www.restaurantripasso.nl info@restaurantripasso.nl

Eet lekker tijdens carnaval!

Kindermenu

€ 12,50

Zaterdag 10 & zondag 11 februari
vanaf 17 uur
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mat zijn ze 1e geworden en gepromoveerd naar het C-niveau. 
Dus aan deze wedstrijd mogen ze niet meer deelnemen.
Verder heeft deze groep ook nog de Wisseltrofee gewonnen, zij 
hadden de hoogste score van de dag in het D- niveau behaald. 
Felicitaties voor jullie allemaal namens de leiding van GV Samen 
voor Terheijden.

PAARDJES BIJ SPEELBOSJE  VAN ROMPA

Ik kom dagelijks langs de paardjes die bij het speelbosje van 
Rompa staan en vind en met mij velen dat deze paardjes niet 
goed verzorgd worden. Ze doen verwoede pogingen nog een 
grassprietje te pakken te krijgen, maar het hele veld is kaal. Een 
maand geleden is er een baal hooi neergesmeten dat onder-
hand helemaal verrot is door de regen. Ze moeten het daar nog 
steeds mee doen. Ik roep iedereen op als je weet wie de eige-
naar is om hem hierop aan te spreken. Ben je zelf de eigenaar 
die dit leest, schaam je!  Verzorg de beestjes goed of doe ze weg! 
Yvonne Bours.

PUUR  WIT PRESENTEERT: 
WALT  WILKINS & THE MYSTIQUEROS
“Countryrock en folkrock met hier en daar een 
verstilde parel er tussendoor” 

Op donderdag 22 februari 2018 komt Walt Wilkins & The 
Mystiqueros naar het Witte Kerkje in Terheijden. Hij is al jaren 
een graag geziene artiest bij de Puur Wit concerten. De mu-
ziek van  Walt Wilkins & The Mystiqueros is schatplichtig aan 
de seventies countryrock uit Texas en de typische West Coast 
sound (onder meer prachtige meerstemmige vocalen), maar is 
ook geïnspireerd op de soul, en kent daarnaast invloeden van 
Tex-Mex en de Mississippi Delta blues. Kortom, een bonte ver-
zameling muzikale geesten, die oorspronkelijke liedjes vertolken 
op een aanstekelijke en zeer geïnspireerde manier. Countryrock 
en folkrock met hier en daar een verstilde parel ertussendoor. 
Americana voor fijnproevers.
Walt  Wilkins & The Mystiqueros 
Als songwriter, producer en bandleider werkte Walt Wilkins 
(San Antonio, Texas) vele jaren in Nashville. Zijn songs wer-
den opgenomen door artiesten als Ricky Skaggs, Kenny Rogers 
en Pat Green. Hij wordt als performer wel vergeleken met 
troubadours als Guy Clark en Townes van Zandt. 

Hier in Nederland verwierf hij bekendheid als producer van de 
eerste twee platen van Sam Baker, met wie hij ook diverse keren 
in Nederland toerde. Na tien jaar Nashville-songwriter te zijn 
geweest,  keerde Wilkins terug naar zijn geboortestaat Texas. 
Daar creëerde hij met zijn band The Mystiqueros een Texas Hill 
Country supergroep, die een podium biedt aan een bijzondere 
club zeer getalenteerde muzikanten en songwriters. 
De muzikale backbone van de band komt nu naar Nederland en 
Duitsland, in de bezetting van Walt Wilkins zelf, zanger/bassist 
Bill Small en Bart de Win, het Nederlandse lid van de Mysti-
quero-familie, op toetsen, accordeon en zang. Het betreft hier 
een bonte verzameling muzikale geesten die oorspronkelijke 
liedjes vertolken (naast een enkele goedgekozen cover) op een 
aanstekelijke en geïnspireerde manier. 

Kaartverkoop
Kaarten voor dit optreden kosten € 14,- 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 puurwit@gmail.com. Geef 
de naam van de artiest aan en het aantal kaarten. Vervolgens 
ontvang je een bevestigingsmail en liggen de kaartjes klaar bij 
de ingang van het Witte Kerkje voorafgaand aan het concert. 
De deuren gaan open om 20.00 uur en het concert begint om 
20.30 uur.
Meer informatie? Kijk op www.puurwitconcerten.nl of 
www.facebook.com/puurwit.

CHARLES GROENHUIJSEN, MARJAN  VAN 
LOON EN  WIM DANIËLS
bij Spraakvermaak

Charles Groenhuijsen, journa-
list, presentator en voormalig 
NOS-correspondent in de VS 
zit op de eerste zondag na car-
naval 18 februari op de bank 
bij Dik van Beest en gastpre-
sentator Eline Kimmel. In een 
vol en gevarieerd programma 
ontvangen we ook Marjan van 
Loon, president-directeur van 
Shell Nederland. Schrijver/
taalkundige/cabaretier Wim 
Daniëls zorgt voor de vrolijke 
noot, Tim & Arjen hebben een 
oplossing voor mensen met 
slaapproblemen en we gaan het 

hebben over duurzaamheid.  Tussen de programmaonderdelen 
zingen en spelen Joes Staszek en Marc van den Broek akoesti-
sche nummers.
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‘Mister America’
Charles Groenhuijsen is een graag geziene gast in diverse praat-
programma’s op radio en TV. Voor veel Nederlanders staat 
Groenhuijsen bekend als ‘Mister America’, sinds 1986 heeft hij 
daar alle presidentiële verkiezingen verslagen. Charles Groen-
huijsen studeerde geschiedenis, begon zijn loopbaan bij de 
Volkskrant, ging werken bij het NOS Journaal en bij NOVA en 
was jarenlang voor de NOS correspondent in de Verenigde Sta-
ten. Hij schreef vijf boeken over zijn 2e vaderland en zal deze na 
afloop signeren en verkopen. 

Eline Kimmel behaalde een 
master in Political Commu-
nication en in International 
Relations. Ze onderzocht o.a. 
of de Amerikaanse media, wat 
betreft het buitenlands beleid, 
kritischer waren op Trump in 
zijn eerste 100 dagen dan op 
Obama en op Clinton. Haar 
conclusies legt ze aan Charles 
Groenhuijsen voor. 

Shell
Twee jaar geleden werd Marjan van Loon de eerste vrouwe-
lijke president-directeur van Shell Nederland. Het AD schreef 
toen:  ‘De nieuwe baas van Shell komt niet uit het old boys net-
work, en is ook geen man. Het 
is een vrolijke Brabantse die 
met ogenschijnlijk gemak alle 
ballen in de lucht houdt.’ Van 
Loon werkt al haar hele leven 
bij Shell (behalve in Nederland 
ook in Australië en Maleisië) 
en is een vrouw van de prak-
tijk en de techniek. Ze is iemand die de taal van de gewone 
man spreekt. Ze staat niet boven, maar tussen het personeel.  In 
haar vrije tijd doet ze aan hardlopen en ze is een enthousiast 
saxofonist.
Wim is er weer
Spontaan applaus van de zaal bij de aankondiging in de laatste 
Spraakvermaak dat Wim Daniëls op 18 februari weer naar Ter-

heijden komt. Wim is columnist en 
uiteraard bespreekt hij met Dik en 
Eline een aantal taalkundige kwes-
ties.  Wim Daniëls is de laatste jaren 
ook cabaretier en speelde 85 keer 
zijn voorstelling ‘Associëren’. Dit 
jaar komt hij waarschijnlijk met een 
nieuw programma.  Wat we wel eens 
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willen weten: hoeveel boeken heeft hij tot nu toe geschreven? 
Eerlijk gezegd zijn we de tel een beetje kwijt geraakt….. Zoals 
gewoonlijk zal  Wim zijn boeken na afloop signeren en verkopen.
Slaaprobot
Het talent van de maand is Stijn Antonisse. Tim & Arjen willen 
van Stijn alles weten over Somnox, ‘s werelds eerste slaaprobot 
die door hem ontwikkeld is op de TU Delft. De robot helpt 
mensen in slaap te vallen, in slaap te blijven en energieker wak-
ker te worden. 
Anne van Engelen en Hannah  Wiersinga vertelden in de vorige 
Spraakvermaak enthousiast en gedreven over het Bredase Bud-
dy to Buddy project. Statushouders worden hierbij geholpen 
om te integreren. Mirjam Schrauwen,  Petra Kimmel en Theo 
den Exter waren meteen onder de indruk en gingen met ca-
mera en microfoon naar de Baroniestad om te kijken hoe het 
project precies verloopt.
Local Heroes
Duurzaamheid is dit keer het onderwerp van de quiz. Pim de 
Ridder van het Traais Energie Collectief en Piet Hermus van 
ZLTO zijn de quizzers. Na afloop van het programma zorgt Lo-
cal Heroes (voorheen bekend als WellDunn) nog voor muzikaal 
vermaak. De band bestaat uit Joyce Brenters (zang), Kees van 
der Linden (drums), Henk Zijlmans (sologitaar), Jacques den 
Ridder (basgitaar) en Joes Staszek (zang en slaggitaar).
Nieuwe seizoenkaarten

Zondagmiddagcafé Spraakver-
maak is ook volgend seizoen 
weer open. Dat betekent dat we 
a.s. zondag (en ook op 11 maart) 
nieuwe seizoenkaarten verkopen. 
Thecla den Exter en Jopie van 
Oosterhout zitten bij de ingang 
met een grote stapel seizoen-
kaarten 2018/2019. De prijs is 
onveranderd, een kaart voor het 
nieuwe seizoen kost wederom 

€ 17,50 en daarmee kunt u van oktober t/m maart 6 keer naar 
Ons Thuis voor een aangename zondagmiddag.  Ook de prijs 
van een los kaartje blijft hetzelfde: € 3,50. Bestellen via www.
spraakvermaak.nl kan ook. Klik op de startpagina rechts boven-
aan op de afbeelding van de seizoenkaart en de route naar een 
nieuwe kaart wordt in gang gezet. In de gemeente Drimmelen 
worden de kaarten gratis thuis bezorgd.
Praktische informatie
Zondag 18 februari: Spraakvermaak aflevering 67, van-
wege carnaval deze keer op de 3e zondag van de maand.  Adres: 
café Ons Thuis, Bredaseweg 20, Terheijden. Zaal open om 
13.30 uur, ingang zoals gebruikelijk via het café. Dik van Beest 
opent om 14.30 uur het programma, rond 16.30 uur sluit Mix af 
met het Spraakvermaaklied, de humoristische terugblik op het 
programma. Meer info op onze website.

I LOVE  TRAAIE 

En, zijn jullie al helemaal klaar voor 
het carnavalsfeest in Traaie? Wij zijn 
al weer druk bezig met de voorbe-
reidingen voor een ander feest name-
lijk I Love Traaie op 25-26-27 mei 
2018!!
Met het programma zijn we nog druk 

bezig maar de eerste band die we bekend maken heeft al wel 
eens op I Love  Traaie gestaan. Ze waren zelfs de eerste band die 
op I Love  Traaie heeft gespeeld!

Ja ja, we hebben het over DE FIK ERIN!! Deze band gaat op de 
vrijdagavond van I Love Traaie een feestje bouwen in onze tent.
Mocht je nog goede ideeën of tips hebben voor I Love Traaie 
2018 laat het ons dan weten via  info@ilovetraaie.nl of www.
facebook.com/ilovetraaie.
Dus zet 25-26-27 mei alvast in je agenda! Houd www.ilovetraaie.
nl en www.facebook.com/ilovetraaie in de gaten voor meer info.
Wij wensen iedereen een geweldige carnaval.
Stichting I Love Traaie

GOED NIEUWS

Één van de 4 goed nieuwsbe-
richten in januari:
De zoon van de prominente 
Chinese mensenrechtenverde-

digers  Wang  Yu en haar man Bao Longjun heeft zijn land mogen 
verlaten en is in Australië aangekomen waar hij kan gaan stude-
ren. Hij was sinds de zomer van 2015 samen met zijn ouders 
onder huisarrest geplaatst. 
Mensenrechtenadvocaat Wang  Yu, die onder anderen Cao 
Shunli en Ilham Tohti verdedigde, was het eerste slachtoffer van 
een van de grootste heksenjachten op mensenrechtenactivisten 
ooit. Zij ‘verdween’ nadat ze haar vrienden smste dat haar in-
ternetverbinding en de elektriciteit waren afgesloten en mensen 
haar huis probeerden binnen te dringen.  ‘Onze jongen werd als 
een schuldige behandeld, alleen omdat hij bij ons hoort. Hij heeft 
daardoor veel geleden. Het is alsof een enorm gewicht eindelijk 
van onze schouders is gevallen’,  aldus Mengmeng’s vader.
Wanneer groetenkaarten en brieven schrijven? Op dins-
dagmorgen 20 februari van half elf tot half twaalf. Waar? 
Witte Kerkje Terheijden, zij- ingang.
Schrijven tijdens de inloop of gewoon thuis
De groetenkaarten worden alleen (samen met de brieven) tij-
dens de schrijfinloop in de kerk geschreven. De “thuisschrijvers” 
krijgen als gewoonlijk de sets brieven thuisbezorgd met het ver-
zoek om deze na verwerking in te leveren bij  Yvonne Bours.
Werkgroep Amnesty-International (525) Drimmelen.

VRIJWILLERSWERK? LEUK!

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met het VIP 
(Vrijwilligers InformatiePunt), telefoon 0162 451894, email 
vip@swodrimmelen.nl.  We denken graag met je mee en helpen 
je verder.
Zit er niets voor je tussen, neem ook dan gerust even contact 
op en we denken met je mee naar een activiteit die aansluit bij 
wat je leuk vindt om te doen.
We zijn op zoek naar:
Creatief met schrijven bij  Theek 5
Ben je creatief en heb je iets met taal? Een groepje van 4 
personen is actief met taal (gedichten, verhaaltjes en andere 
stukjes). Ze zoeken iemand die hen hier bij wil begeleiden, zij 
willen samen leren en creatief bezig zijn.
Vrijwilliger worden bij Omroep Drimmelen
Omroep Drimmelen is actief met de krant, de radio en de T.V. 
Er is veel te doen en je kunt als vrijwilliger kiezen uit meerdere 
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soorten werk zoals redactie, techniek, besturen, presenteren, 
verslaggeven en nog veel meer. Heb je interesse in de omroep: 
neem gerust contact op. Leuk, afwisselend en je komt met alles 
van de gemeente in aanraking. 

Helpen bij Reanimatie Drimmelen: “Als elke seconde 
telt”
Je helpt mee bij de cursussen die gegeven worden in de May-
boom aan alle reanimatie-werkers in een klein team, dat af-
wisselend dit werk uitvoert. De taken zijn: klaarzetten audio/
visio zaken en reanimatie(pop)spullen, registratie deelnemers, 
certificaten uitschrijven, cursusgeld ontvangen, administreren en 
afdragen, de zaal opruimen.
Een maatje voor gezellige activiteiten
Een spontane, redelijk jonge vrouw die rolstoelgebonden is, 
zoekt iemand die met haar op de zondagmiddagen gezellige din-
gen wil gaan doen: naar de film, terrasje nemen, ergens naar toe 
of wat wandelen. Mag ook een man zijn.

UITNODIGING  EERSTE 
VRIJWILLIGERSCAFÉ  DRIMMELEN
Thema: vrijwilligerswerk in de zorg

Donderdag 8 maart, van 19.00 uur - 21.00 uur (inloop 18.30 
uur), Het Vierendeel 6, 1ste verdieping.
Dit café is voor iedereen die interesse heeft om als vrijwilliger 
iets in de zorg te gaan doen en hierover meer wil weten. Het 
wordt aangeboden en georganiseerd door de zorginstellingen 
uit de gemeente Drimmelen, in samenwerking met VIP.
Programma: boeiend, interessant en leuk 
18.30 uur  Inloop
19.00 uur  Dé speciaal gemaakte Smartphone Drimmelen Zorg 
Quiz (SDZQ) 
19.30 uur  Eerste ronde Workshops
- EHBO in het kort 
- De zorgkaart Drimmelen, wat je altijd al wilde weten!
20.00 uur  Tweede ronde workshops
- Workshop “Bewegen”
- Ethiek in het vrijwilligerswerk  
20.30 uur Napraten met hapjes die door de cliënten van de 
zorginstellingen zijn gemaakt
Doorlopend zijn alle instellingen aanwezig en kun je met hen in 
gesprek, ook zijn er vrijwilligers waar je mee kunt praten. 
De nieuwste digitale uitvinding “belevingstafel’ kan hier uitge-
probeerd worden. 
U kunt zich deze avond inschrijven voor de workshops.
Dit café wordt aangeboden en georganiseerd door de zorgin-
stellingen in de gemeente Drimmelen: 
1. Woonzorgcentrum Antonius Abt Terheijden
2. Woonzorgcomplex  Ganshoek Lage Zwaluwe



16

3. Stichting Prisma Made, Hooge en Lage Zwaluwe
4. Stichting Sovak Terheijden 
5. Zorgcentrum de Wijngaerd Made
6. In samenwerking met het Vrijwilligers Informatie Punt Drim-
melen (VIP)

DRUK BEZOCHTE JAARVERGADERING
Stg.  Dorpsraad  Wagenberg

Ook dit jaar mochten wij ons ver-
heugen op een grote opkomst tij-
dens onze jaarvergadering van 31 
januari jl. Zo’n 60 personen had-
den zich de moeite getroost de 
vergadering te bezoeken en mee 
te praten over het wel en wee in 
ons dorp. Pitches stonden hierbij    

                                          centraal.
Na de opening werd eerst even stil gestaan bij het overlijden 
van ons lid Ad Buijs, van wie wij het afgelopen jaar helaas af-
scheid hebben moeten nemen.
Vervolgens was het woord aan de secretaris om het jaarverslag 
2017 voor te lezen. Geen onderwerp van wat in 2017 aan de 
orde is geweest werd vergeten. 
Na het jaaroverzicht was het woord aan de voorzitter. Hij las 
een verklaring voor van FFMO Vastgoed en Staal Makelaars be-
treffende de ontwikkelingen van rondom bouwplan De Smid. 
In de verklaring werd aangegeven dat het bestemmingsplan was 
doorlopen en zij met de gemeente het proces aan het afronden 
zijn.  Zij gaan er van uit dat dit proces uiterlijk eind april afgeslo-
ten zal zijn,  waarna met de eigenlijke werkzaamheden begonnen 
kan worden.
Hierna was het tijd voor de diverse pitches. In totaal werden er 
7 voor het voetlicht gebracht.
Als eerste vertelde coördinator dorpsgericht werken Mevr. L. 
Lambrechts (bedenker van het format Meet and Match en de in-
breng daarbij van pitches) over het gebruik van de gemeentelijk 
website Wijzijndrimmelen.nl, een website waarop elke inwoner 
van de gemeente Drimmelen zijn of haar berichten mag publi-
ceren. Bij uitstek een middel waar verenigingen hun nieuws en 
activiteiten kwijt kunnen.  Ook wij als Stg. Dorpsraad Wagen-
berg maken gebruik van deze website om u van alle mogelijke 
activiteiten van ons op de hoogte te houden. De site is een 
aanrader voor iedereen.
Marieke van Schendel hield een pitch om te proberen speeltoe-
stellen voor de oudere jeugd (vanaf 12 jaar): bewegingstoestel-
len, krachttoestellen e.d. te realiseren.
Vertegenwoordigers van “dorpspluktuinen Drimmelen” pro-
beerden aanwezigen warm te maken om ook in Wagenberg een 
pluktuin te realiseren.
Richard Kamsteeg van Duurzaam Drimmelen daagde uit om 
Wagenberg duurzamer en energiezuiniger te maken. Goed voor 

je portemonnee en voor het milieu. 
Jeanette van Meggelen zocht medestanders om “Zinthiek”, een 
methode van aanvullende mantelzorg voor o.a. zelfstandig blij-
ven wonen verder uit te bouwen.
Christel Sins hield een pitch over het realiseren van en het deel-
nemen aan het kunstweekend binnen de gemeente Drimmelen. 
Tot op heden heeft Wagenberg daar niet aan deelgenomen. Het 
streven is dat dit jaar ook Wagenberg dit evenement binnen 
haar grenzen realiseert. Zij zoekt mensen om te helpen met de 
organisatie en kunstenaars (professionals en amateurs) om te 
exposeren.
Tenslotte pitchte de voorzitter om te komen tot een activitei-
tenkalender voor Wagenberg. Als alle verenigingen binnen ons 
dorp hun activiteiten naar hem doormailen (keesvangurp@out-
look.com) zorgt de Dorpsraad voor de kalender, die dan op de 
site  Wijzijndrimmelen.nl te vinden zal zijn.
Na de pauze werd in groepen o.l.v. de pitchers verder van ge-
dachten gewisseld hoe e.e.a. uit te werken, te realiseren, te co-
ordineren en in stand te houden.
De resultaten van deze gesprekken zullen tijdens de reguliere 
vergaderingen van de Dorpsraad nog nader besproken worden. 
Wij zullen zien welke rol wij daarin dan nog kunnen, moeten en/
of willen spelen.
Hierna was er nog een kort slotwoord van wethouder Dorps-
gericht  Werken, dhr. H. Bakker, waarna  de voorzitter de ver-
gadering sloot en alle aanwezigen bedankte voor hun aanwezig-
heid en inbreng. Hij sprak de hoop uit ook volgend jaar weer 
veel inwoners te mogen begroeten.

JUBILEUM ZONNEBLOEM TERHEIJDEN

Afgelopen vergadering werd Ria Meijvis gehuldigd 
vanwege haar 10 jaar secretaressewerk voor de 
Zonnebloem Terheijden. Daarvoor kreeg ze uit 
handen van de voorzitter, Marius Buijs, “het zilve-
ren speldje van verdiensten” opgespeld.
Op 01-01-2008 is Ria begonnen als secretares-
se en dat doet ze op een geweldige manier; een 
secretaresse uit duizenden. Zij verzorgt de post, 

notulen en alle andere activiteiten tot in de puntjes.
Tijdens de D.B. vergaderingen bij haar thuis staat de koffie altijd 
klaar, ze is heel gastvrij.
Ria doet haar werk met veel humor en plezier en blijft altijd 
optimistisch, al zit het niet altijd mee.
Wij hopen Ria, dat je nog jaren dit werk blijft doen, onze grote 
dank voor je inzet!!
Bestuur en vrijwilligers Zonnebloem 
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OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actua-
liteiten van en voor Drimmelen en om-
geving waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers gezet 
worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder com-
merciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@omroep-
drimmelen.nl. 
Carnaval in aantocht
Carnaval komt er weer aan en daar wordt achter de schermen 
al hard aan gewerkt. Omroep Drimmelen helpt u om al vast in 
de stemming te komen met een impressie van:

FestiValsAlarm: Blaaskapel Vals Alarm organiseerde in samen-
werking met CS De Mayenèrs het 26e Grote Optocht-bal Fes-
tiValsAlarm. Carnavalsliefhebbers konden zich hier inschrijven 
voor de grote optocht van de May en een groot aantal blaaska-
pellen bracht hun beste repertoire ten gehore.  Wij laten u een 
impressie zien van dit spektakel.
Kapellenfestival Berenland 

Na het overweldigende succes van vorig jaar organiseerde de 
CC Band ook dit jaar weer een kapellenfestival,  met een afwis-
selende mix van een aantal kapellen uit de omgeving. Het werd 
een feestje en dat kunt u in onze samenvatting zien.
Tractors by Night
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p/a Middelmeede 5, 4921 BZ Made of per email naar info@
wmoplatformdrimmelen.nl. Website: www.wmoplatformdrim-
melen.nl.

ZOMERVERMAAK

Dat doet een mens  -en in dit geval 
een hoop mensen- goed. Je orga-
niseert wat en het blijkt dat het ge-
waardeerd wordt. Dat geeft moed om 
door te gaan en al betreden en nieuwe 
paden te bewandelen. Uit onderstaand 
artikel blijkt dat onze excursies in een 

behoefte voorzien.  Je komt op plaatsen waar je als een- of 
tweeling niet zo gauw binnenloopt. Dat de lofprijzing in dit geval 
van Harry Bakker komt is puur toeval. Het had ook van Kees 
Schoenmakers of Gerrit Smid kunnen zijn.

EEN AANRADER:  ZOMERVERMAAK

Ruim voor de zomer zag ik een mooi programma voor Zomer-
vermaak Terheijden.  Veel uitstapjes, bezoeken en rondleidingen 
op bijzondere locaties in en om Terheijden. Ik las de kleuren-
brochure en gaf me onder voorbehoud op voor een aantal eve-
nementen, want de senioren hebben natuurlijk voorrang. Toch 
krijg je dan al een vakantiegevoel met leuke en bijzondere uitjes 
in het vooruitzicht!
Het is goed georganiseerd door de Stichting Zomervermaak en 
na aanmelding en betaling maakte ik een planning. Ik had mijzelf 
ook opgegeven als chauffeur en zo kon ik een aantal perso-
nen meenemen (incl. rollator). Heel gezellig was de bustrip met 
“Traaie on Tour” naar de St. Jan in Den Bosch. Ook staat mij nog 
goed het bezoek aan de waterzuivering in Prinsenbeek bij en de 
bijzondere Japanse tuin in Strijbeek van een accountant.  Je krijgt 
interessante feitjes, details en persoonlijke verhalen te horen 
over bijzondere locaties en objecten. Textielmuseum Tilburg, 
wandelen in Teteringse bos (bedankt Lise Arcoite!), Kasteel Bre-
da,  Vliegveld Seppe, lezing door bakker Rompa in het café van 
Antonius Abt etc. etc.  Altijd goed begeleid door de organisatie, 
ruim op tijd aanwezig en vooral gezellig door de mensen die 
je ontmoet en beter leert kennen. Echt een aanrader voor de 
senioren die er ook in de zomer van 2018 op uit willen: 
DOE MEE met Zomervermaak!

VERENIGING  VAN SENIOREN 
TERHEIJDEN
Themamiddag:  Voorlichting babbeltrucs in Terheijden

Afgelopen vrijdag hield de politie in de Cour te Terheijden een 
voorlichting over babbeltrucs. De voorlichting was met name 
bestemd voor senioren. Senioren worden veelal de dupe van 
babbeltrucs. Door acteurs werden diverse sketches gespeeld 

Traditiegetrouw konden we begin januari weer genieten van het 
‘Tractors by Night’ evenement. De stoet vertrok vanuit Terhe-
ijden, waarna ze Wagenberg, Made, de polders rondom Drim-
melen, Lage Zwaluwe en Hooge Zwaluwe aandeden. Opvallend 
waren natuurlijk de tractoren met hun prachtige verlichting, 
maar zeker ook het grote aantal belangstellenden langs de rou-
te. Natuurlijk stonden wij ook langs de route en maakten voor 
u een impressie. 
Dorpsgericht Werken
Vanaf deze maand kunt u kijken naar onze nieuwe rubriek 
Dorpsgericht Werken, die maandelijks zal worden uitgezonden. 
Dorpsgericht Werken gaat om het bevorderen van leefbaarheid, 
veiligheid en sociale betrokkenheid. Coördinator Lilian Lam-
brechts zal u in deze rubriek voorzien van informatie over actu-
ele zaken die hiermee samen hangen.
 
VAN HET  WMO-PLATFORM DRIMMELEN
Nieuws uit het overleg
 

Het Wmo-Platform Drimme-
len adviseert het college van 
burgemeester en wethouders 
over het beleid rond de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het Platform komt 
iedere tweede woensdag van de maand in een openbare ver-
gadering bijeen. 
Het Platform mocht een nieuw lid uit Terheijden installeren en 
twee aspirant-leden wonen de vergaderingen bij om nader ken-
nis te maken met het Platform en de materie rondom de Wmo.
Het Platform heeft met belangstelling kennis genomen van de 
nieuwe uitgave van de Sociaal Wijzer Drimmelen. Deze wijzer 
geeft informatie over de voorzieningen op sociaal gebied in de 
gemeente Drimmelen. Sociaal Wijzer Drimmelen is een geza-
menlijke uitgave van SWO Drimmelen en WWZ-Drimmelen 
met financiële ondersteuning van de gemeente Drimmelen. 
Gratis verkrijgbaar bij Wmo-loket of SWO Drimmelen. De 
informatie staat ook (uitgebreider) op www.sociaalwijzerdrim-
melen.nl.
Informatie over Wmo-zaken
Verslavingszaken: Door Novadic/Kentron wordt binnen-
kort in samenwerking met de jongerenwerker een onderzoek 
gestart naar het gebruik van verdovende middelen. Ook al is 
het gebruik misschien niet alarmerend, toch is een onderzoek 
wenselijk. Er is sprake van oprichting van een zelfhulpgroep, een 
contactgroep voor lotgenoten.
Innovaties: Veranderingen of vernieuwingen dan wel aanvul-

lingen op het zorgpakket zijn 
gewenst. Diverse zorgaanbie-
ders, waaronder SWO, MEE, 
SURPLUS, willen activiteiten 
ontplooien om het hulpaanbod 
in de hele gemeente dichter bij 

de inwoners te brengen. Hierbij wordt gezocht naar een “brui-
sende locatie”.
Naar een Inclusieve Gemeente Drimmelen:  Het Plat-
form is nieuwsgierig naar de voortgang.  Worden en zijn inwo-
ners en doelgroepen nu meer betrokken bij het beleid? Het 
is belangrijker met mensen te praten dan over mensen. Een 
uitvoeringsplan daartoe is in voorbereiding. Voor het kunnen 
meedoen, ook van inwoners met beperkingen, bij verenigingen 
in onze gemeente zijn 30 aanvragen voor hulp bij verbeteringen 
ontvangen.  
Vragen of opmerkingen over deze informatie?
Reageren kan naar het  WMO-Platform Drimmelen per brief 
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om de senioren te laten zien waardoor men de dupe kan wor-
den van personen, die onder anderen op geld en sieraden uit 
zijn. 
Zo werd getoond hoe bij een mevrouw gefilmd werd met een 
mobile telefoon terwijl zij bij een geldautomaat aan het pinnen 
was. Het intoetsen van de pincode werd daarbij opgenomen 
om die later te gebruiken om geld van haar rekening af te halen. 
Ook het onaangekondigd bezoek van een man voor het con-
troleren vanwege een lekkage bij de buren. Intussen bleef de 

voordeur openstaan en stapte 
een handlanger naar binnen die 
vervolgens geld en sieraden 
weghaalde.
Aandacht kreeg ook het bezor-
gen van postpakketten waarbij 
aan de ontvanger ervan ge-
vraagd werd de portokosten te 

pinnen op een valse pinautomaat en waarbij tevens op slinkse 
wijze de pasjes gewisseld werden. 
Dayenne Sjardijn, sinds kort wijkagent van Terheijden, vroeg na 
elke sketch een reactie van de aanwezigen die daarvan veelvul-
dig gebruik maakten. Hierna werd de sketch opnieuw gespeeld 
waarbij werd getoond hoe je kunt voorkomen dat je de dupe 
word van babbeltrucs. 
Afsluitend werden aan eenieder informatiefolders uitgereikt.  Al 
met al een succesvolle middag die zeker ook toe te schrijven is 
aan het geweldige optreden van de vrijwilligers. Dit waren Cees 
van Dongen,  Ad Smout, Lucy van Zeldert, Marlies van Venrooij.

WERELDWINKELWEETJE

Het is nu februari, dat betekent 
dat er in het kader van ons 
25-jarig bestaan weer een an-
der koopje in de wereldwinkel 
te Made te verkrijgen is.

Het gaat om bijzondere bonbons van LOVESUM, een bedrijf 
uit Colombia. Om de bonbons te produceren zijn zij op zoek 
gegaan naar de beste producten en mensen die er op de we-
reld te vinden waren, om deze bonbons te vervaardigen. Zo is 
LOVESUM terecht gekomen bij Ana Margarita, een welbekende 



20

POLLETIEK

chocolatier uit Colombia. De sa-
menwerking heeft geresulteerd 
in deze mooie handgemaakte 
bonbons, gevuld met heerlijke 
tropische ingrediënten, verpakt 
in een uniek design. LOVESUM 

houdt er van om mensen die aan de rand van de samenleving 
staan aan werk te helpen, op deze manier is 
er een groep vrouwen ontstaan die zich be-
zig houdt met de productie van deze heerlij-
ke bonbons. De cacao komt van boeren, die 
geen landbouwgif gebruiken en rekening hou-
den met de samenleving. De bonbons zijn dus 
100% fairtrade.
Een goede reden om onze wereldwinkel te bezoeken. Daar-
naast kunt u ons vinden op Facebook en op onze website www.
made.wereldwinkels.nl.

TRAAIS WARMTE VERBOND  VAN START
Eerste stap naar gasloos Terheijden

Een Terheijden dat geen gas 
meer nodig heeft, maar in 
plaats daarvan warmte haalt 
uit lokale bronnen als de 
Mark en de bodem rondom 

het dorp. Dat is de inzet van het Traais Warmte Verbond. Dit 
verbond werd donderdag 25 januari tijdens de Meet Up van 
het Traais Energie Collectief ondertekend door vertegenwoor-
digers van de kerk, de Cour, het Puzzelbad, de drie basisscholen, 
de woningbouwcorporatie en sportclubs uit Terheijden.
Traais Warmte Verbond
Het Traais Warmte Verbond is een initiatief van het Traais 
Energie Collectief (TEC). Het is een van de pijlers in de plan-
nen van het collectief om Terheijden als eerste dorp in Bra-
bant energieneutraal te maken. ‘Hiervoor hebben we energie 
uit zon en wind nodig, maar we willen het dorp ook voorzien 
van warmte uit lokale bronnen’, vertelt Pim de Ridder van het 
energiecollectief. ‘We zijn daarom in gesprek gegaan met een 
aantal belangrijke warmtegebruikers in het dorp. Tijdens de 
Meet Up hebben de betrokken partijen de intentieverklaring 
getekend om verdere samenwerking vorm te geven. Door 
samen te werken willen we laten zien dat het echt moge-
lijk is om stappen te zetten richting een gasloos Terheijden.’  
Warmte uit de Mark
TEC heeft, samen met adviesbureau IF Technology, een plan ge-
maakt voor de aanleg van een warmtenet, te beginnen in het 
centrum van Terheijden. Het water uit de Mark speelt hierin een 
grote rol. ‘Oppervlaktewater van de Mark, dat ’s zomers warm 
is, slaan we op in de bodem waar het warm blijft. Door dit ver-

De ondertekenaars van het  Traais Warmte Verbond. 
Foto: Henrike Lodewikus.

volgens in het warmtenetwerk te pompen kunnen we de aan-
gesloten gebouwen verwarmen. Zo krijgen het zwembad en de 
kantine van de voetbal- en tennisclub straks warmte uit onze 
eigen rivier de Mark’, vervolgt De Ridder. Het TEC onderzoekt 
ook de mogelijkheid om warmte te winnen uit de bodem rond-
om Terheijden. ‘In de zomer van 2018 weten we of we warmte 
uit de grond mogen winnen. Vervolgens hebben we vijf jaar tijd 
om de haalbaarheid te onderzoeken.’
Eerste Traais Warmtebedrijf
Het warmteverbond is de eerste stap op weg naar het Eerste 
Traais Warmtebedrijf. Het bedrijf komt in handen van het TEC 
en gaat de warmtevoorziening in Terheijden op een duurzame 
manier inrichten,  door zelf warmte te maken, te distribueren en 
te leveren. De deelnemers aan het warmteverbond kunnen de 
eerste afnemers zijn. Ook andere partijen krijgen de mogelijk-
heid om mee te doen. Een aanrader volgens De Ridder: ‘Door 
lokale warmte in te kopen, bespaar je op je energierekening en 
draag je bij aan een duurzame toekomst met minder CO2-uit-
stoot.’

CORNÉ  VAN GILS: KANDIDAAT NO. 4 
VOOR PVDA DRIMMELEN
PvdA Drimmelen: aandacht voor elkaar

Ook voor de aankomende gemeen-
teraadsverkiezingen stelt Corné van 
Gils zich weer verkiesbaar voor PvdA 
Drimmelen. Corné is geen onbeken-
de op het gebied van de Drimmelen-

se politiek, want als 21-jarig broekie streed hij samen met de 
PvdA-ers Bart van Dijk en Jan van Gurp al voor een socialere 
gemeente Drimmelen. Net als toen wil hij voor de komende 
periode ook nu niet aan de zijlijn toekijken, maar meedenken 
hoe de gemeente Drimmelen o.a. duurzamer kan worden. 
Corné is geboren en getogen in Wagenberg en is betrokken 
bij het Wagenbergse verenigingsleven; bij VCW is hij actief als 
penningmeester.  Voor deze verkiezingsperiode gaat hij zich in-
zetten om de gemeente Drimmelen voor de komende perio-
de duurzamer te maken. 
Corné: “Net als u, wil ik 
samen met mijn vrouw 
en 3 kinderen ook in de 
toekomst in de gemeen-
te Drimmelen prettig 
blijven wonen. In de ko-
mende jaren neemt het 
aantal elektrische fietsen 
en auto’s  toe en dat be-
tekent dat de gemeente 
Drimmelen vooruit moet 
kijken.” Corné heeft van-
uit zijn werk veel kennis 
over milieu, ruimtelijke 
ordening, verkeer, finan-
ciën en integrale veiligheid. En met zijn jarenlange ervaring als 
fractielid, daarna als burgerlid in diverse raadscommissies en van 
2006 t/m 2014 als gemeenteraadslid namens de PvdA Drim-
melen, streeft hij, samen met PvdA Drimmelen, om in 2040 de 
gemeente Drimmelen CO2 neutraal te krijgen. Corné: “Ons 
voorstel is om voldoende oplaadpunten in de gemeente Drim-
melen aan te leggen en bij aanbestedingen willen wij dat er meer 
gekeken wordt naar het kwaliteitscriterium duurzaamheid.” Op 
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verschillende beleidsterreinen wordt duurzaamheid een nog 
belangrijker criterium, bijvoorbeeld bij de afvalstoffenverwer-
king en in de woonvisie. Lees op onze website www.drimmelen.
pvda.nl meer over het thema Ruimte en Wonen in het PvdA 
Drimmelen verkiezingsprogramma “Aandacht voor Elkaar” 
2018-2022.
Hoe willen wij dat de lokale samenleving eruit gaat 
zien? 
Solidariteit en Rechtvaardigheid; een samenleving waar plaats 
is voor iedereen en waar uw mening telt met Aandacht voor 
Elkaar. PvdA Drimmelen maakt zich sterk voor deze waarden. 
Vindt u dit ook? Stem tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 
21 maart 2018 op PvdA Drimmelen, lijst 6! 

KIES VOOR GROEN DRIMMELEN (VP/D66)
Goed onderwijs in goede scholen

We spreken vandaag 
met Guus Neefs, Fer 
Rompa en Ad van 
Oosterhout over on-

derwijs in onze gemeente. Deze leden van GroenDrimmelen 
(VP/D66) lijst 4 hebben hun sporen op onderwijsgebied ver-
diend en we zijn benieuwd naar hun visie.  
Kansen voor iedereen
Guus start door aan te geven dat goed onderwijs de basis is 
voor een gelukkig en gezond leven. Investeren in onderwijs 
vormt de sleutel tot succes en persoonlijke groei. Ad vult aan: 
“Onderwijs draagt bij aan gelijke kansen in onze samenleving en 
verdient daardoor veel aandacht.” Fer geeft aan dat het daarom 
zo belangrijk is dat GroenDrimmelen (VP/D66) als doelstelling 
heeft onze jeugd een optimale start te geven door het beste 
onderwijs in goede scholen te bieden.  
Integrale aanpak
Op de vraag hoe onderwijs het beste kan worden ingericht, 
antwoordt Guus dat vooral een integrale pedagogische aanpak 
van belang is. Ouders, kinderopvang, verenigingen, scholen en 
instellingen voor jeugd en gezin spelen daarin een belangrijke 
rol. Hij geeft aan dat Integrale Kind Centra de beste manier zijn 
om door samenwerking van alle partijen tot de beste kansen 
te komen. Fer merkt op: “We moeten daarnaast ook rekening 
houden met teruglopende aantallen kinderen. De discussie over 
het aantal scholen in onze gemeente moeten we niet uit de weg 
gaan.”
Passend onderwijs
Ad wil nog aangeven dat de gemeente ook een belangrijke rol 
heeft bij passend onderwijs, onder andere bij vervoer van leer-
lingen die hiervan gebruikmaken. De wethouder van Groen-
Drimmelen (VP/D66) heeft een succesvolle pilot uitgevoerd 
met vervoer van kinderen die niet in hun eigen woonomgeving 
passend onderwijs kunnen vinden. Dit gaan we voortzetten 
waarbij we blijven zoeken naar andere kansen op dit vlak.  
Aandacht voor onderwijs
De discussie gaat verder, waarbij ook het verminderen van 

           Guus                        Ad                           Fer
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administratieplicht en bureaucratie in het onderwijs wordt be-
sproken, er vragen worden gesteld bij de toets cultuur op scho-
len en het grote probleem met pesten op school wordt behan-
deld. Conclusie is dat goed onderwijs erg belangrijk is, en dat ze 
blij zijn dat GroenDrimmelen(VP/D66) hier zoveel aandacht aan 
blijft besteden. 
Kies voor Drimmelen
Kies je voor goed onderwijs, kies je voor een kritisch en con-
structief geluid, dan kies je GroenDrimmelen (VP/D66) lijst4. 
Maar kies op 21 maart in ieder geval voor Drimmelen.

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

Diensten door de week  en  in het  weekend
Zaterdag 10 febr. 18.00 uur: Carnavalsviering en sleu-
teloverdracht in het Witte Kerkje. Voorganger: Past. werker G. 
Oostveen en Prins Pierre II. Smartlappenkoor  Terheijden en 
Kiele Kiele.
Maandag 12 febr. 10.30 uur: Geen viering in het  Verzorgings-
huis  Antonius  Abt.
Woensdag 14 febr. 10.30 uur: Aswoensdag - Viering in  Ver-
zorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger p.w.  G. Oostveen.
Zaterdag 17 febr. 19.00 uur: Themaviering- Woord- en Com-
munieviering.  Voorganger p.w.  G. Oostveen -    Anthony Singers.
Maandag 19 febr. 10.30 uur: Woord-en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger Mevr. G. van de Kor-
put.
 
KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 11 februari 2018: Gezamenlijke dienst bij SOVAK, 
zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: ds. E. Fockens. Aanvang: 
10.00 uur. Diaconiecollecte: Stichting Weeshuizen Belarus. Loca-
tie: DAC Gruijtplein, Koningsveld 1, Terheijden
Zondag 18 februari 2018: Gezamenlijke dienst met Lage 
Zwaluwe. 10.00 uur: mw. ds. J.W.  Allewijn. Diaconiecollecte: KIA 
werelddiaconaat. Locatie: Protestantse Kerk in Lage Zwaluwe

OECUMENISCH AVONDGEBED 

In de veertigdagentijd worden op 5 plaatsen in gemeente Drim-
melen een Vesperviering gehouden. In de vroege avonduren 
openen roomskatholieke en protestantse kerken hun deuren 
als voorbereiding op het feest van Pasen. Het thema is: “Jezus 
voor ogen: door Lijden heen tot Heerlijkheid”. 
Data en plaatsen van samenkomsten: 21 febr.  protestant-
se kerk Drimmelen, 28 febr.  protestantse kerk Hooge Zwalu-
we, 7 maart kerk H. Bernardus Made, 14 maart kerk H. Gum-
marus Wagenberg,  21 maart  protestantse kerk  Terheijden.                           
Aanvang: 19.00 uur, einde ca. 19.45 uur.
Voorgangers zijn: pw Han Geppaart, ds Bert Fockens, pw 
Nellie van der Made.
Vijfmaal meditatie in het oecumenisch avondgebed in 
de 40 dagentijd:
Jezus, Het Lam Gods; de Verheerlijking (Transfiguratie) 
van Jezus; het Verraad van Jezus; Jezus hangt aan het 
Kruis; de Piëta, Christus die van het kruis is gehaald en 
op de schoot van Maria ligt. 

Wij nodigen u uit deel te nemen aan deze momenten van gebe-
den, bezinning, stilte, samenzang. 
Werkgroep oecumenisch avondgebed, Herman Nierse.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Buurtsportcoach
Femke Selders is de nieuwe buurt-
sportcoach van Surplus. Zij richt zich 
in haar werk vooral op ouderen en 
mensen met een beperking. Samen 
kijken naar de wensen en de kansen 
om tot meer beweeguren te komen. 
U kunt Femke bereiken op telefoon-
nummer 06 - 23067360, e-mail Femke.Selders@surplus.nl. Meer 
informatie over de buurtsportcoaches: www.surpluswelzijn.nl.
Inleveren van carnavalsafval bij de Milieustraat  
De carnavalsverenigingen kunnen het (na de carnaval) vrijgekomen 
carnavalsafval gratis afgeven bij de milieustraat in Terheijden, 
Zeggelaan 131-133. Onder carnavalsafval wordt verstaan: 
oud ijzer, papier en carnaval gerelateerd afval. Dus geen grof 
huishoudelijk afval en dergelijke. Dit wordt namelijk geweigerd! 
De milieustraat in Terheijden is hiervoor speciaal geopend op: 
-  donderdagochtend 15 februari 2018 van 09.00 t/m 12.00 uur; 
- vrijdagochtend 16 februari 2018 van 09.00 t/m 12.00 uur; 
- zaterdagmiddag 17 februari 2018 van 15.00 t/m 17.00 uur. 
BeI voor meer informatie met de medewerkers van de 
milieustraat te Terheijden: 076-5934795.

Rondom de Toren wordt bezorgd op 
woensdag of donderdag.

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

of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer vermelden.

--------------------------------
Uw post it gratis in Rondom de Toren?

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

Leuke carnavalsfoto’s? 
Stuur ze uiterlijk 

woensdag 14 februari 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  Hoofdstr. 2, ma. - vr.  8.30 - 10.00 u
Bloedafname Wagenberg Dorpsstr. 58a, ma. en do. 9.00 - 10.00 u
Apotheek Terheijden 076 - 593 43 00
Service Apotheek Wagenberg Dorpsstraat 58a, na contact apotheek     
                                           Made, ma. - vr.  8.15 - 10.00 uur
Thebe Thuiszorg  088 - 117 32 16
   www.thebe.nl info@thebe.nl
Thebe Thuiszorgwinkel Uitleen Markstraat 4  Terheijden
   ma. - vr.  09.00-12.00 uur
MediPoint Thuiszorg 088 - 10 20 100,  www.medipoint.nl
Hulpmiddelen Uitleenpunt Geriafit  0162 - 68 02 34
Zorg en Welzijn Kruisgebouwwww.kruisgebouw.nl
Surplus Welzijn  Raadhuisstraat 2c  Terheijden
        www.surpluswelzijn.nl 
     Maatsch.  Werk   076 502 77 88
    Spreekuur dinsdag van 9.00-10.00 uur
     Sociaal Raadslieden Werk 076 502 77 88 
   Spreekuur di. en do. van 9.30-12.00 u 
   sociaalraadslieden@surpluswelzijn.nl
     Schuldhulpverlening          076 502 77 88
Juridisch spreekuur  Raadhuisstraat 2c  Terheijden
   1e en 3de maandag 17.00 - 18.00 uur 
SWO    0162 - 45 18 94
   www.swodrimmelen.nl 
   secretariaat@swodrimmelen.nl 

Alarmnummer Algemeen 112
Politie Zeeland en West-  0900 - 88 44
Brabant Team  www.politie.nl
Wijkagent  Laurens Brooimans & Dayenne Sjardijn 
Terheijden Wagenberg 0900 - 88 44 

Gemeentehuis   Park 1 - Made  T 14 01 62
    www.drimmelen.nl
WMO-loket    ma. - vr.  9.00 - 12.30 uur  
    gemeente@drimmelen.nl
Millieustraat Terheijden  076 - 593 47 95
Openingstijden   ma. -  vr.  13.00 - 16.00 uur
    za.  10.00 - 15.00 uur
Ophalen afval Terheijden            Groen: 21-02-2018/Grijs: 28-02-2018
                     Wagenberg           Groen: 23-02-2018/Grijs: 02-03-2018
Ophalen oud papier  10-03-2018
Ophalen plastic afval Terheijden: 21-02-2018     
     Wagenberg: 23-02-2018

Bibliotheek Terheijden:   di./wo. 15.00 - 17.30 uur
    vr. 15.00 - 19.30 uur   
Woonvizier :  0162 - 67 98 00

Website:   www.rondomdetoren.nl 
Facebook:  www.facebook.com/rondomdetoren
Twitter:   www.twitter.com/rondomdetoren 
Inleveren kopij:   info@rondomdetoren.nl
   uiterlijk 14-02-18 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 - 53 89 20 35
   uiterlijk 14-02-18 (voor 17.00 uur)
Secretariaat:           Postadres: Hoevenseweg 18 - 4845 PD Wagenberg 
                Tel. contact: 076 - 593 21 37
Bezorgklachten:  kwaliteit.zuidwest@axender.nl
       liesbeth@rondomdetoren.nl
Extra exemplaren:        Terheijden:  Bibliotheek - ‘Toptiekske - 
                                                   Jürgen en Carolien van Dongen
       Wagenberg: Bakkerij Léon van Dongen,  
                         Slager Hermans
Drukkerij:  Gianotten Printed Media  Tilburg


