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Met 2013 voor de deur worden de 
meeste mensen steeds nieuwsgie-
riger naar wat dit feestjaar allemaal 
gaat brengen. Wij lichten alvast een 
tipje van de sluier op!

In museum De Roos is de expositie 
'Stadsfeesten in beeld' al gestart. Dit 
is een expositie die u niet wilt mis-
sen! De eerste vermelding van een 
stadsfeest stamt uit 1938, het jaar 
waarin Geertruidenberg 725 jaar 
stadsrechten vierde. Sinds dat jaar 
zijn er elke 25 jaar Stadsfeesten ge-
organiseerd. In 1963, bij de viering 
van 750 jaar stadsrechten, duurde 
het feest 10 dagen met festiviteiten 
voor alle inwoners. Ook in 1988, bij 
het 775-jarig bestaan, duurde het 
feest 10 dagen. Dit feest bestond 
onder andere uit een groot mid-
deleeuws straatfestival en was een 
groot succes. Museum De Roos 
haalt 'herinneringen' op aan deze 
historische feesten. Met foto's, kran-
tenknipsels, reclamestickers, een 
feestverslag en nog veel meer geeft 
het museum een volledig beeld 
van de sfeer die heerste tijdens de 
feesten van Hollands oudste stad in 
1938, 1963 en 1988. 

2013 heeft natuurlijk nog veel meer 
te bieden. Wilt u meer weten over 

de evenementen die georganiseerd 
worden, neem dan een kijkje op 
de website: www.geertruidenberg-
800jaar.nl 
Hier vindt u onder andere een uit-
gebreide evenementenkalender, 
die steeds wordt aangevuld met 
extra informatie. Daarnaast vindt u 
op de website ook alle sponsors en 
'vrienden' van 800 jaar Geertruiden-
berg en kunt u kennismaken met de 
leden van het Genootschap van de 
Handschoen. Verder zijn hier alle 
nieuwsberichten rondom '800 jaar 
stadsrechten Geertruidenberg' terug 
te vinden. Naast de nieuwsberich-
ten staan ook alle digitale nieuws-
brieven van het Genootschap op 
de website. Deze nieuwsbrief komt 
iedere drie weken uit en bevat in-
formatieve en ludieke berichten over 
800 jaar Geertruidenberg. Via de 
website kunt u zichzelf aanmelden 
voor deze nieuwsbrief. Zodra u bent 
aangemeld verschijnt de nieuws-
brief iedere drie weken in uw mail-
box. 

Naast een website en een digitale 
nieuwsbrief heeft 800 jaar ook een 
Facebookpagina (www.facebook.
com/geertruidenberg800jaar) en 
een Twitteraccount (@gb800jaar). 
Op de Facebookpagina verschijnen 

iedere week informatieve en leuke 
berichten over het feestjaar. Ook 
staan er foto's uit het verleden op 
de pagina, evenals krantenartikelen 
van de viering 775 jaar stadsrechten. 
Natuurlijk wordt er getwitterd over 
alle laatste nieuwtjes. Daarnaast 
is er ook iedere maand een prijs te 
winnen. Deze prijs kunt u winnen 
door onze tweets te retweeten. Uit 
alle retweeters wordt aan het eind 
van iedere maand een winnaar 
getrokken. De afgelopen maanden 
hebben we al een liter ijs van Enzo,  
een manicurebehandeling bij Zo-
Mooi en een vlag van 800 jaar Geer-
truidenberg verloot.

Hank - Raamsdonksveer
Raamsdonk - Geertruidenberg

Tel. (0162) 40 24 12

Tel. 0162 - 523033
email: info@esq.nl

www.esq-advocaten.nl

Recht voor u
Voor ondernemers, particulieren 
en instellingen, actief in de 
juridische dienstverlening,
complete advocatuur,
gunstige tarieven,
gratis kennismakingsgesprek.

Vraag naar ons Ondernemersabonnement.

’objectief’

Wie in 2013 in de koffer ( ) blijft
is beter af (?) dan buiten de koffer...

Op 30 december a.s. sluiten we 
het jaar muzikaal af. In de Ko-
loszaal te Raamsdonksveer is er 
een promotiedag rond de nieuwe 
single van Christian Malan. Hier-
aan werken mee: Frank Verkooy-
en, Leen Zijlmans, Arjon, Pascal 
Redeker, Jesse, Dennis vd Stelt, 
Alfred, Duo Triple, Suzie, Sharon 
Dee, Jessica Malfait, Danny Swin-
kels.
De aanvang is om 14.30 uur. Pre-
sentatie is in handen van Aswin 
Joore en John Meijer. Entree is 
GRATIS.
Ook kan er op deze middag ui-
teraard gebruik worden gemaakt 
van de IJsbaan.
Zorg dat je dit laatste feestje van 
2012 niet mist!

Christian 
Malan and 
Friends

Op zaterdag 5 januari 2013 start 
om 15.00 uur de voorverkoop 
voor de kaarten voor het sau-
welen in Hank. De voorverkoop 
vindt plaats in Café de Phoenix 
in Hank en de deuren gaan om 
14.00 uur open. De kaarten kos-
ten € 7,50 per stuk. Per persoon 
kun je maximaal vier kaarten 
verkrijgen. Het sauwelen vindt 
plaats op vrijdag 18 en zaterdag 
19 januari in Café de Phoenix 
en het programma start dan om 
19.30 uur. De zaal gaat open om 
18.45 uur.
De volgende sauwelaars gaan in 
de ton staan met hierbij hun cre-
aties;

Lendie Wintermans als Leonar-
dus de knappende knipper
Arnold de Wit als Nolleke de 
bruur van Go Pietje Go Go
Jan Verschoor als Jantje gaat 
skiën
Jurgen Bouwens en Ellen Ak-
kermans als Prins Pils & Ellende 
“Getrouwd”
Lisanne Verstegen als Non De Ju
Alex Heijmans als De Gekke ome 
Kees
Alex Wintermans als Veiling-
meester
De beide avonden worden ge-
presenteerd door Paul Snijders 
en de muzikale omlijsting zal 
op beide avonden worden ver-

zorgd door Disco “ADH Sound 
Supply” en Dweilorkest Asjeme-
nou. Harry van Velthoven zorgt 
voor de begeleiding van de sau-
welaars naar de ton. Daarnaast 
is er nog een loterij met schit-
terende prijzen. De opbrengst 
van deze loterij komt ten goede 
aan de Stichting Carnaval Hank. 
Dus zorg dat u kaarten heeft en 
kom op 5 januari 2013 naar de 
voorverkoop in Café de Phoenix. 
Mochten er nog kaarten na 5 ja-
nuari over zijn, dan kunnen deze 
na 5 januari worden gekocht bij 
Café de Phoenix of Adviesbureau 
Verhoeven.
De Sauwelcommissie

Voorverkoop sauwelen Hank

ERVARING EN kENNIS 
Volksuniversiteit verzorgt al 
ruim 30 jaar cursussen en work-
shops op het gebied van op het 
gebied van taal, koken, lifestyle 
en algemene- en creatieve ont-
wikkeling. Bibliotheek Theek 5 
organiseert vele digitale work-
shops en cursussen en organi-
seert diverse informatieve en 
literaire lezingen. Door de over-
dracht naar Bibliotheek Theek 5 
wordt dit aanbod samengevoegd 
en  ontstaat er een compleet en 
divers aanbod. Volksuniversiteit 
Oosterhout  geeft op deze ma-
nier een nieuwe dimensie aan 
het traditionele aanbod van bi-
bliotheken in het kader van le-
zen en leren. 

INFORMATIE 
De website www.volksuniversi-

teitoosterhout.nl zal per 1 janu-
ari offline gaan. U kunt dan te-
recht op www.theek5.nl. Ga naar 
het kopje 'In de bibliotheek' en 
klik op 'Volksuniversiteit Theek 
5'. Hier vindt u alle informatie 
over het cursusaanbod.

Vanaf 1 januari 
Volksuniversiteit Theek 5
Per 1 januari worden de activiteiten van Volksuniversiteit 
Oosterhout overgedragen aan  Bibliotheek Theek 5. Theek 
5 neemt de verantwoordelijkheid voor Volksuniversiteit 
Oosterhout en haar contracten met vrijwilligers, docenten 
en huisvesting. Ook het cursusaanbod wordt vanaf 2013 
volledig samengesteld door Bibliotheek Theek 5.  Vanaf 1 
januari wordt er gecommuniceerd onder de naam 'Volks-
universiteit Theek 5'.

Gino Schipperen (Guan ta na Me-
ra) heeft dit liedje 10 jaar geleden 
geschreven, nav een idee van Jo 
van Strien, en destijds met 'Hie-
dekedat', een Veerse act, regio-
naal uitgebracht. Nu met Alle 13 
Jaanke is 'Hopsasa' landelijk uit-
gebracht door Berk Music. 
Het bekende trio, Ciska Ciga-
ret, Guan ta na Mera en Knee de 
Grote, heeft niet stil gezeten, met 
de nummers 'Orchidee' en 'Zwem-
men Leer Je In Zee' hadden zij al-
weer twee hits te pakken die in de 
Single Top 100 van 2012 hebben 
gestaan. Eerder al scoorde het trio 

hits met o.a. 'In Ons Dafke', 'Ar-
rogante Kwal' 'Jaank Jodel', 'Daar 
Gaan We Weer' en 'Witte Eend'.  In 
2013 bestaat Alle 13 Jaanke 10 
jaar en ter ere van dit jubileum is 
het trio een samenwerking aange-
gaan met een 5-koppige liveband. 
Deze band is ook te zien in de 
nieuwe videoclip. Tevens diverse 
gastrollen van o.a. Raymond de 
Graaf (Wc Experience) en Jo van 
Strien (The River Zydeco Band). 
De tweede track op de single heet 
'De Kauwgomballenboom', in de 
jaren zeventig gezongen door 
Elly en Rickert. De komende pe-

riode is Alle 13 Jaanke te zien in 
diverse tv-programma's zoals Bra-
bant Toppers, Hart voor Muziek, 
Omroep Brabant 3 Uurkes Vurraf, 
Baronie TV en het TROS Sterren 
Carnavalsbal. De nieuwe single is 
op de bekende downloadportals 
legaal binnen te halen en is ook 
fysiek verkrijgbaar in de winkels. 
Meer info op www.alle13jaanke.nl

Tex-Mex Carnavalsplaat 
voor Alle 13 Jaanke!
De nieuwe single van Alle 13 Jaanke is gelanceerd! Het 
nummer 'HOPSASA' is een opzwepende plaat die zeker 
zal opvallen in de carnavalsperiode, gezien de Tex-Mex en 
Country invloeden.

Oscars Eventcenter, bij de mees-
te personen beter bekend als 
discotheek “Oscars”, heeft de 
lopende sponsorovereenkomst 
met handbalvereniging H.M.C. 
Raamsdonksveer voor een jaar 
verlengd. Dit houdt in dat we 
ook in 2013 ondersteund wor-

den door Oscars Eventcenter en 
daar zijn we maar wat dankbaar 
voor. 
Discotheek Oscars is een begrip 
in Raamsdonksveer en de wijde 
omgeving, maar Oscars Event-
center heeft heel wat meer te 
bieden. Er zijn diverse mogelijk-

heden voor allerlei feesten, re-
cepties, teambuilding etc. Wil je 
meer informatie surf dan naar: 
www.oscarsonline.nl 

Wij bedanken het hele team van 
Oscars Eventcenter en wensen 
hen veel succes in de toekomst.

Oscars Eventcenter verlengt 
sponsorovereenkomst met HMC

Oplossing volgende week!
U kunt uw oplossing ook instu-
ren: Puzzel@esvRodeLopers.eu 
(Sluiting: dinsdagochtend 09:00)
Een deskundige jury staat klaar. 
Bouw uw Rode-Lopers-Rating op 
en wordt Winterkoning.

OPLOSSING PuzzEL 134: 
1. ..., Da3+
Wit kan de dame slaan of 
weggaan.
2. Kxa3, Ta8++ mat
of...
2. Kb1, Tf1+
3. Tc1, Txc1++ mat

Wij geven schaakles aan kinde-
ren en ouders, iedere vrijdag-
avond van 7–8, bij PRISMA, aan 
de Esdoornlaan 45 in Oosterhout 
(http://www.prismanet.nl/loca-
ties/esdoornlaan/). 

Vóórkennis is niet vereist, wij 
leren u het spelletje wel. Na de 
Meneer-Jordi-Competitie is het 
tot twaalf uur weer de beurt aan 
onze senioren. 

Wilt u de puzzel weleens na-
kluiven!? Wip dan na achten 
even binnen en vraag naar Bas 
of Rens. Secretaris@esvRodeLo-
pers.eu http://www.esvRodeLo-
pers.eu

Rode Lopers 
Schaakpuzzel 
135

ADVERTEREN?
kijk op onze website: 

www.uitgeverijemdejong.nl

Zwart geeft mat!?


