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Zelfs in Londen wordt Rondom de Toren gelezen!           Met dank aan Pedro van Beers.
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GEZONDHEID
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    www.drimmelen.nl
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    gemeente@drimmelen.nl
Milieustraat Terheijden  076 - 593 4795
 openingstijden  ma. - vr. 13 - 16 u,  za 10-15 u
Ophalen afval     Terheijden  groen: elke woensdag, grijs: 17/07
            Wagenberg  groen: elke vrijdag, grijs: 19/07
Ophalen oud papier  13/07
Ophalen plastic           Terheijden  26/06  Wagenberg 28/06
OVERIGE
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Woonvizier   0162 - 679 800

BESTE LEZERS
In een eerdere editie van Rond-
om de Toren stond de oproep 
voor een interviewer.
Voor mij, als relatief nieuwe 
bewoner van Terheijden, is het 
een leuke manier om meer be-
kend te worden met Terheijden 
en Wagenberg. Het geven van 
interviews zie ik bovendien als 
een extra kans voor bedrijven 
om zich te presenteren in dit 
blad. 
Ikzelf in het kort en daarom 
wat cryptisch: 41 jaren, ge-
trouwd met een ‘Traaise’ en vader van 2 jonge meisjes van 5 en 
2 jaar. In de vrije tijd: lezen, concert- en theaterbezoek, hardlo-
pen en sinds kort ook wielrennen.
Laat het gerust weten als je interesse hebt voor een interview, 
dan maken we een afspraak. Voorlopig kan dat via liesbeth@
rondomdetoren.nl.
Groeten, Rudy Romme

WIE KENT DIT BEDRIJF,  AL 85 JAREN OP 
DEN NOORD?

Op een vroege maandagavond begin juni fiets ik de Moerdijkse-
weg af.  Wat zenuwachtig ben ik onderweg naar mijn eerste in-
terview voor Rondom de Toren. Het lijkt te worden opgemerkt 
vanuit mijn bestemming, ‘Hoeve Alzicht’ aan de Noordseweg. 
Zodra ik nog maar even op het erf ben, komt Kees Damen mij 
namelijk al vriendelijk tegemoet lopen. Even later zit ik aan de 
keukentafel, waar Suzan en later ook vrouw Emmy aanschuift. 
Het drietal vult elkaar prima aan en ik kom de volgende uren 
veel te weten van deze onderneming met vele kwaliteiten.
Familiebedrijf

Kees en Emmy werken beiden voor het 
loonbedrijf en ook hun 4 kinderen zijn 
erbij betrokken. Verder biedt het bedrijf 
het jaar door werk aan 7 man en is Kees 
leermeester voor stageplaatsen aan di-
verse gerelateerde studies. Dat zij zich al 
jarenlang voor dit bedrijf inzetten, maakt 
Kees een trots man.

Duurzaam
Het hele gesprek is doorspekt van liefde voor de natuur. Soms 
lijkt het alsof de vele activiteiten van het bedrijf een mantel zijn 
om de natuur te dienen. Lees maar mee: Op de gronden van 
het bedrijf worden de akkerranden vrijgelaten, bloemenranden 
worden prachtig beplant. Ik heb zelf voorbij de gebouwen ge-
gluurd en weinig hoeken van de polder zien er zo lommerrijk 
uit. Verder is Kees bestuurslid van de Agrarische Natuurver-
eniging en bij de keuze voor gewasbescherming en -bewerking 
wordt gezocht naar methodes die zo gunstig mogelijk zijn voor 
de natuur. Investeringen worden vooral gedaan voor de lange 
termijn en een bietenrooier blijkt na wat kunstwerk van Kees 
prima dienst te kunnen doen als peterselieplukker.
Activiteiten
Het agrarisch loonbedrijf verzorgt de teelt van onder andere 
aardappelen, bieten, uien en granen. Ook het zaaien van kool-
raap, boerenkool, bonen, B-peen enzovoorts kan worden over-
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gelaten aan Damen. Deze specialisatie in akkerbouw en grove 
tuinbouw, zoals spinazie, boerenkool en peterselie, maakt Da-
men uniek in de markt. De geleverde kwaliteit leidt tot langduri-
ge relaties, zoals het al ruim 50 jaren mogen oogsten en leveren 
aan een producent van diepvriesproducten.
Voor het grondverzet wordt Damen bijvoorbeeld ingehuurd om 
dagelijks onderhoud en reparatie te plegen aan de stadsverwar-
ming in Breda en aan een teler in eigen dorp worden septic 
tanks geleverd voor de waterafvoer van de verblijven van tijde-
lijke arbeidskrachten.
Kleinschaliger kan ook: particulieren kunnen terecht voor pro-
ducten van het eigen akkerbouwbedrijf, zoals verse aardappelen 
van de vruchtbare kleigrond, welk jaarlijks te koop zijn van ok-
tober tot carnaval in het aardappelkastje op het erf.
Innovatie

Damen zoekt voortdurend middelen om door te kunnen groei-
en. Zo zijn tractors uitgerust met GPS voor precisielandbouw. 
Soms stokt een ontwikkeling doordat de overheid zich geen 
raad lijkt te weten met innovatie. Een voorbeeld is de gewasbe-
scherming middels verfijnde coatings voor zaden. Door een ver-
bod hierop moet worden teruggegrepen op eerdere middelen 
waar de natuur uiteindelijk meer onder heeft te lijden.
Lokale betrokkenheid
Damen neemt deel aan Tractors By Night in Terheijden en spon-
sort lokale, branche gerelateerde activiteiten zoals het Power-
weekend te Made en het Schuurfeest Zevenbergen.  Verder kan 
de oud-papierdienst van buurtvereniging Wagenberg al jarenlang 
rekenen op een bakje koffie.
Geschiedenis en toekomst
Overgrootvader Damen startte 85 jaren geleden op deze plek 
zijn loonbedrijf.  Tijdens de rondwandeling tussen de vele in-
drukwekkende machines op het erf wijst Kees mij op een trek-
ker die nog betaald is met de naoorlogse Marshallhulp van de 
Amerikanen. Deze staat te wachten op het moment dat hij de 
eerste van de dochters mag vervoeren op de dag van hun hu-
welijk. Nieuwsgierig geworden naar het apparaat zou ik bijna 
één van de jeugdigen aansporen dat ‘het vanavond toch een heel 
mooie avond is voor een aanzoek’. Maar zoals Kees eerder zelf 
benadrukte, wordt op dit bedrijf nog steeds ‘de natuur gevolgd’ 
en dat wil ik zeker niet bespoedigen.
Rudy Romme, Rondom de Toren
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FATHERS & SONS EN DE ZOETE INVAL 
WINNAARS  VOETBALTOERNOOI
Zevende Hemel Voetbaltoernooi in Terheijden

30 mei jl. werd het 23ste Zeven-
de Hemel Voetbaltoernooi ge-
speeld op de velden van S.V.T. 
in Terheijden. Stralend weer, 19 
teams (5 dames en 14 heren), 
een springkussen voor de jong-
ste supporters en een goedgevulde bar en lekkere broodjes; dit 
alles bij elkaar opgeteld kom je tot een grandioze dag. 
De scheidsrechters, streng maar rechtvaardig, hadden de wed-
strijden goed onder controle en hebben maar sporadisch een 
gele of rode kaart uit hoeven delen. 

Na een dag van sportiviteit en plezier werd de finale uiteindelijk 
gewonnen door De Zoete Inval bij de dames en bij de heren 
Fathers & Sons.
De uiteindelijke stand bij de dames: 1) De Zoete Inval, 2) De 
Zevende Hemel, 3) VT de Buren, 4) café ’t Barreke en 5) De 
Derde Helft. Bij de heren 1) Fathers & Sons, 2) Zevende Hemel 
Old Stars, 3) T.D.O., 4) FC El Barrequito, 5) Bij Bas, 6) Zevende 
Hemel 2, 7) café Ons Thuis, 8) K.P.J. Made, 9) De Gouden Leeuw, 
10) Shaktar Dônesk, 11) café Het Hart, 12) Traaie United, 13) 
Ratjetoe en 14) Zevende Hemel 1. De sportiviteitsprijs bij de 
heren ging naar Zevende Hemel 2 en bij de dames naar FC 

SPORT

50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? 
Serenade?

Harmonie Terheijden   06-51996129 
info@harmonieterheijden.nl
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De Derde Helft. De prijsuitreiking, door 
Sydney van Hooijdonk, was weer een 
feest op zich met blije maar soms ook 
teleurgestelde gezichten. Jayden Pals, een 
fanatieke NAC-supporter, werd door 
Sydney op het podium geroepen en kreeg 
een NAC-shirt overhandigd. 

Rest mij iedereen te bedanken voor deze 
grandioze dag: S.V.T, de EHBO, de vele 
vrijwilligers, de supporters, de scheids-
rechters en natuurlijk onze trouwe spon-
sors zonder wie het onmogelijk is om ons 
voetbaltoernooi te organiseren. 
De nummers waarop de prijzen van de 
loterij zijn gevallen zijn: Paars 641 ca-
deaubon à 1 golfles Bergvliet, Paars 667 
cadeaubon à 1 golfles Bergvliet, Paars 
946 cadeaubon Koeckers Pannenkoeken, 
Grijs 339 Dinerbon Restaurant Groen, 
Grijs 301 Dinerbon café De Zevende 
Hemel, Bruin 367  Glasservies, Bruin 
459 Boodschappenbon Jumbo Ooster-
hout, Bruin 89 Tefal Barbecue Easy Grill, 
Bruin 450 Broodrooster, Bruin 399  3 
rijlessen à 1,5 uur LesLips, Paars 836 
VIP-arrangement NAC Breda en Paars 
154 Samsung Tablet T580.  Deze prijzen 
kan je ophalen t/m vrijdag 5 juli. 
Namens de organisatie tot donderdag 21 
mei 2020 tijdens het 24ste Zevende Hemel 
Voetbaltoernooi.
Zie voor fotocollage pagina 11.

BARREKE 
TENNISTOERNOOI 3.0!

Heb jij zin in een 
gezellige en spor-
tieve zondag met je 
vrienden? Geef je 
dan nu op voor het 
Barreke tennistoer-

nooi goes Tropical!  Wat moet je doen...?
- Zorg voor een team van minimaal 2 he-
ren en 2 dames (je hoeft geen lid van de 
tennisvereniging te zijn!)
- Zondag 30 juni vrijhouden van 10.30 
uur tot 18.00 uur voor het sportieve ge-
deelte en de prijsuitreiking in café ’t Bar-
reke.
- Schrijf je in door een mail te sturen 
naar ruitersvaartevents@outlook.com 

o.v.v.: je teamnaam, 
namen van de spe-
lers, favoriete op-
blaasattribuut en 
telefoonnummer.
Het inschrijfgeld is 
€10,- per team. 
Wij zorgen voor leuke dubbelpartijen, 
lunch, hapjes en een goede dosis gezellig-
heid!  Tot de 30e! 
Groetjes,  de Evenementencommissie
Charlotte, Elise & Marle

POSTDUIVENVERENIGING 
TERHEIJDEN
Zeer hoge snelheden postduiven

Zaterdag 8 juni stond er een harde zuid-
westen wind en waren er talrijke buien. 
Dit zorgde ervoor dat het lastig te bepa-
len was wanneer de duiven gelost konden 
worden. Er stonden twee vluchten op het 
programma, te weten Morlincourt (260 
kilometer) en Montlucon (610 kilome-
ter).
Als eerste werd Montlucon gelost om 11 
uur. De verwachting was dat de eerste 
duiven tegen de 120 kilometer per uur 
zouden gaan. Uiteindelijk bleek de win-
naar gemiddeld ongeveer 110 kilometer 
per uur te vliegen!
Zoals reeds eerder geschreven zou het 
niet lang duren voordat op het hok bij 
Paul Couwenberg een eerste prijs ge-
klokt zou worden en zie hier….. 

Witpen Zeus zorgde voor de overwin-
ning van Combinatie Couwenberg-Vd 
Goorberg gevolgd door twee duiven op 
het hok bij  Willie-Jan, dus prijs 2 en 3 was 
voor de Combinatie Vd Goorbergh-Cou-
wenberg. 
De vlucht vanuit Morlincourt werd pas 
om half 3 los gelaten. Ook hier had de 
winnaar een snelheid van gemiddeld 110 
kilometer per uur. Het was de 756 duivin 
van niemand minder dan Jaap Rasenberg 

die als snelste naar huis wist te vliegen 
naar het hok aan de Nieuwe Bredase 
Baan. Plaats 2 was voor de Combinatie 
Van Dongen en plaats 3 voor Cees Joosen.
De week er voor, op zaterdag 1 juni, 
werden om 7.15 uur de deuren geopend 
van de vrachtauto’s waarin bijna 10.000 
duiven van de afdeling Brabant 2000 ver-
voerd waren. Hieronder zaten ook 189 
duiven van onze vereniging PV Terheijden.
De overwinning ging deze keer naar de 
combinatie Van Dongen. Het is mooi te 
zien dat het gezin Van Dongen een paar 
dagen op vakantie was en hun duiven 
verzorgd werden door collega liefhebber 
Marcel Hanegraaf. Deze zorgde er ook 
voor dat 9 duivinnen werden ingekorfd 
voor Sens (400 kilometer). Het mooie 
van de hedendaagse duivensport is dat 
er in principe niemand aanwezig hoeft te 
zijn om de duiven op te wachten. De dui-
ven lopen met hun chipring om hun poot 
over een antenne bij het duivenhok en 
worden automatisch geklokt. Zo was dit 
nu ook het geval bij de 78 duivin van Jack 
en Ad van Dongen. Hoewel het natuurlijk 
het allermooist is voor een liefhebber om 
de duiven op te wachten en aan te zien 
komen, is het met de huidige techniek 
toch mogelijk om met het gezin erop uit 
te trekken en de duivensport alsnog te 
beleven.
Op een mooie tweede plaats vinden we 
op deze vlucht de combinatie Couwen-
berg-Vd Goorbergh. Dit zijn de duiven bij 
Paul Couwenberg. Op een derde plaats 
staat de combinatie Vd Goorbergh-Cou-
wenberg en dit is het hok bij Willie-Jan vd 
Goorbergh thuis.
Hieronder de eerste 10 prijzen:
Sens 1 juni - 189 duiven in concours: 
1, 9 Comb. Van Dongen, 2 Comb. Cou-
wenberg-Vd Goorbergh, 3, 4, 5, 6, 8, 10 
Comb. Vd Goorbergh-Couwenberg, 7 
Comb. Willemse-Dudok.
Montlucon 8 juni - 163 duiven in 
concours: 1, 5, 8 Comb. Couwenberg-Vd 
Goorbergh (met maar 5 duiven mee), 2, 
3, 9 Comb. Vd Goorbergh-Couwenberg, 
4, 6 Comb. Van Dongen, 7 Comb. Willem-
se-Dudok, 10 Comb. Hanegraaf.
Morlincourt 8 juni - 93 duiven in 
concours: 1, 5 Jaap Rasenberg, 2 Comb. 
Van Dongen, 3, 6, 8 Cees Joosen, 4, 7, 10 
Comb. Vd Goorbergh-Couwenberg, 9 
Marc Geleijns.

UITSLAG 1ste WEDSTRIJD 
KAMPIOENSCHAP

De 1ste wedstrijd van het Drimmelens 
Kampioenschap heeft op zaterdag 1 juni 
plaatsgevonden. De organisatie had zich al 
om 11.30 uur geïnstalleerd op een stra-
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tegisch opgestelde locatie binnen café de 
Harmonie. Plattegronden van de visstek-
ken aan de Schans waren op diverse plaat-
sen in het café opgehangen/weggelegd. 
De inschrijving werd door Leo van Geel 
en Wim Mertens verzorgd.  Tiny van Geel 
en Ferdi Mertens zijn vertrokken naar de 
Schans om daar de nummerbordjes van 
de visstekken aan te brengen. Deze beide 
leden van de werkgroep gingen op pad 
met 50 bordjes. Uiteindelijk hebben zij 
er een kleine 40 geplaatst. In een goede 
ambiance in café De Harmonie druppel-

den de vissers van-
af 12.00 uur binnen. 
Uiteindelijk hebben 
zich 23 vissers aan-
gemeld, waarvan 
een 3-tal te kennen 
had gegeven dat zij 
de 1ste wedstrijd 
verstek moeten 
laten gaan.  Of het 
aan het mooie weer 

lag of dat men andere verplichtingen heeft 
aangegaan, het was een flinke tegenvaller 
voor de organisatie. Het deelnemersveld 
bestaat uit vissers van De Baroniesche 
Hengelaars uit Breda - De Sportvissers 
en G.I.V.U. uit Terheijden -  E.S.O.X. uit 
Lage Zwaluwe -  E.M.V./de Brasem uit 
Made en S.I.O.G. uit Wagenberg.  Vooraf-
gaande aan de loting van de stekken geeft 
Leo van Geel nog enige toelichting. Aan 
elke visser zal de wedstrijdkaart en een 
reglement worden uitgereikt. Om iets 
na 13.00 uur werd aangevangen met het 
loten van de visstekken. Toch best een 
spannend gebeuren. Loot ik een goede 
of een mindere stek? Momenteel is een 
goede visstek aan de zeer open Schans 
moeilijk te bepalen. Er was n.l. al enkele 
malen in de Schans gevist met wisselende 
vangsten. Na de loting snel op weg naar 
de visstek om de hengel(s) in gereedheid 
te brengen en alvast de visdiepte te pei-
len. Het goed peilen is vaak bepalend of 
er wat gevangen gaat worden of niet. Ook 

moet er een keus gemaakt worden: ga ik 
meteen op 11 meter zitten, of blijf ik iets 
dichterbij?
Federatie  Terheijden heeft hier vorig jaar 
nog vele kilo’s aan brasem uit laten zetten. 
Ook zijn er door bevriende visverenigin-
gen nog een goede 1.000 maat voorns in 
over gebracht. Om 14.00 uur werd het 
aanvangssignaal gegeven en mocht men 
de dobber met de geaasde haak in het 
water plaatsen en het voer op de gewens-
te afstand (net voor of bij de dobber) in 
het water werpen. Regelmatig wordt men 
op de hoogte gehouden door belangstel-
lende kijkers hoe het bij andere vissers 
er aan toe gaat. Er wordt blijkbaar slecht 
gevangen. Het toernooi wordt gevist op 
lengte en een flinke vis van over de 50 
cm is natuurlijk mooi meegenomen, maar 
de kenner weet dat 
vele kleintjes het 
vaak beter doen. 
Om 17.00 uur 
wordt het eindsig-
naal geblazen en 
konden de leden 
van de werkgroep 
gaan meten. Deze 
eerste confrontatie 
van in totaliteit 2 wedstrijden geeft het 
volgende resultaat:
1 Henk Kokke (64 cm), 2 Jan Vos (46), 
3 Ferdi Mertens (23), 4 Wim Fens (23). 
De nrs. 5 tot en met 20 op alfabetische 
volgorde: Johan van Dinteren, Adam den 
Draayer, Leo van Geel, Tiny van Geel, 
Bert van Gerven, Jan van Gool, Raymond 
Kivits, Theo Kwaaitaal, Paul Prins, Huub 
Romgens, Sjaak van Steenderen, Wim 
Tempelaars, Kees van der Veeke, Piet Ver-
meulen, Ben de Wijs en Bernard de Wijs. 
Zij wisten geen enkele vis te verschalken. 
Op zaterdag 6 juli volgt de 2e ontmoe-
ting, waaraan we dan in ieder geval met 
meer dan 23 deelnemers aan deel hopen 
te nemen. De organisatie stelt ook nieu-
we deelnemers nog in de gelegenheid om 
deel te nemen en een gooi te doen naar 

het Drimmels Kampioenschap 2019. 
Dit kan dan weer door zich in te 
schrijven vanaf 12.00 uur in café-res-
taurant De Buren aan het Dorps-
plein 2 in Terheijden. Wel vragen wij 
uw aandacht voor het parkeren. Na het 
meten van de gevangen vis op 6 juli wordt 
dan bepaald wie er uiteindelijk, over de 2 
wedstrijden genomen, zich de kampioen 
2019 mag gaan noemen. De prijsuitreiking 
zal dan rond 18.00 uur plaatsvinden in ca-
fé-restaurant De Buren. 
De organiserende hengelsportverenigin-
gen hsv De Sportvissers en hsv Gezellig-
heid In Vrije Uren.

B-FIT  TERHEIJDEN  ZORGT 
DAT JE FIT DE ZOMER 
DOORKOMT!

Op 18 maart 2019 heeft B-FIT  Ter-
heijden de deuren geopend op de Hoofd-
straat 153 in Terheijden. Een plek waar ie-
dereen van jong tot oud terecht kan om 
te werken aan zijn/haar eigen doelen op 
het gebied van conditie, kracht, algemene 
fitheid en voeding.

hsv De Sportvissers

hsv G.I.V.U.
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Een van de lessen die ideaal is in de zomerperiode is de Running 
Bootcamp. Je wisselt hardlopen/joggen af met spierverstevigen-
de oefeningen. In een uur maak je ongeveer 5-7 km en komen al 
je spiergroepen aan bod. Ideaal om in conditie te blijven en de 
spieren te prikkelen. Er zit veel afwisseling in de les en het uur 
vliegt voorbij! Kom je eens een proefles meedraaien?

B-FIT Terheijden heeft een breed aanbod. Sport je het liefste 
alleen of liever in een kleine of grotere groep? Ben je meer van 
de kracht of vind je meer plezier in conditietraining? Of vind je 
het net leuk om alles tegelijkertijd aan te pakken? B-FIT heeft 
een vol lesrooster dat zodanig is ingericht dat ieders voorkeur 
wordt aangeboden. Zowel tijdens de groepslessen als bij Perso-
nal  Training/Small Group Training staat ieder individu centraal 
en wordt er een op maat gemaakt en uitdagend programma 
ontwikkeld zodat jij jouw doelen samen met een professione-
le trainer kan behalen. Daarnaast wordt er ook veel aandacht 
gegeven aan de lichaamshouding zodat elke sporter nog lang 
en gezond kan blijven bewegen. Geen enkele uitdaging is voor 
de trainers van B-FIT te groot en geen enkele vraag is teveel. 
Belangrijk is dat iedereen zich op zijn/haar gemak voelt en veel 
plezier heeft tijdens de lessen.
Interesse? Kom eens langs voor een proefles of mail naar 
bram@bfit-pt.nl 

OUD JUNI NIEUWS 

Erg slecht weer in juni 1722
In het jaar 1723 is door de gemeente Terheijden een lijst op-
gesteld van de door boeren geleden schade als gevolg van “vee
sterfte” vanaf 1717 en van de erg droge zomers van 1719 en 
1723. Daarbij kwam nog die natte zomerdag in 1722 omschre-
ven als:  “hagel inde granen den 17en Juny Anno 1722.” In 
deze lange lijst staan namen die nog steeds hier bekend zijn 
en daarom hier worden vermeld. De genoemde cijfers waren 
bedragen in guldens.
- Eerstelijck de weduwe Jan Buijs verloren aen beesten inde 
sieckten ontrent (= omtrent, ongeveer) 20 en aen schade vande 
drooghte ontrent 30.
- Jan van Gennip beesten verloren inde sieckte ontrent 40 en 

EN  TOEN GEBEURDE...
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schade vande drooghte ende nat somer 
100.
- Adriaen Everden van Gils ontrent het 
sterven vande beesten 1700.
- Anthony van Oers verloren aen beesten 
inde sieckte 25 en schade aende droogh-
te ontrent 30.
- De weduwe Adriaen Sweep ontrent de 
sterfte vande beesten 100 en ontrent de 
drooghte ende nat 50.
- Adriaen Adriaenssen de Jongh aen bees-
ten verloren inde sieckte 300 en ontrent 
Hagel ende drooghte 200.
- Lambert Nuijten beesten verloren 
inde sieckte schade 130 en ontrent den 
drooge ende Natten somer ontrent 400.
- Hendrick van der Sande het verlies sijne 
beesten inde sieckte 230 en schade van-
den droogen en natten somer 30.
- Adriaen Rasenbergh ontrent het ster-
ven vande beesten ontrent 90 en schade 
vande drooghte ende natten somer 57.
Over de afwikkeling hiervan heb ik niets 
gevonden.
Een nieuw gemeentehuis in 1929

Leuk nieuws 90 jaar geleden was dat het 
Terheijdense nieuwe raadhuis feestelijk in 
gebruik genomen werd. Nu is dat het no-
tariskantoor. Het vorige raadhuis uit 1840 
stond op de hoek van de Markstraat waar 
de Vrijheidsmuur staat. De krant van 20 
juni 1929, het Dagblad van Noord Bra-
bant, noemde het “een nuttig en mooi 
bouwwerk” en gaf de navolgende be-
schrijving van de indeling. “De beneden-
verdieping bevat, naast een flinke politie-
woning, een ruimen verwarmingskelder 
met kolenbergplaatsen, politiekamer, mo-
dern ingerichte arrestantenlokalen, maga-
zijn electriciteitsbedrijf, brandweerruimte 
en reserve-vertrek wat voorlopig wordt 
benut als wachtkamer voor de A.T.O.”. 
De A.T.O was destijds een openbaarver-
voerbedrijf.

Twee dagen later, zaterdag 22 juni, vond 
de officiële opening plaats. De feeste-
lijkheden begonnen die dag om 2 uur 
en de opening werd verricht door de 
Commissaris der Koningin Mr. Dr. A. van 
Rijckevorsel. “Na afloop van deze plech-
tigheid werd voor het raadhuis de zang 
van plm. 900 schoolkinderen beluisterd. 
De vroolijke marschen van de harmonie 
uit Terheijden en de fanfare uit Wagen-
berg beëindigden het officieele program-
ma.  Tot ‘s avonds negen uur werd de dag 
gevuld met concerten en zangnummers, 
die over belangstelling niet hadden te kla-
gen.” Dit was te lezen in het Dagblad van 
Noord Brabant van 24 juni 1929.
Johan van der Made

VAN  ‘TOPTIEKSKE

Onze actie van-
wege ons 25-jarig 
bestaan heeft de 

eerste winnaars opgeleverd! De familie 
Zwiers werd verrast met een telefoon-
tje dat zij de small kamado bbq hadden 
gewonnen. Snel kwamen ze blij de prijs in 
ontvangst nemen, mét de auto,  want hij is 
best zwaar! Ook kans maken op zo’n fijne 
bbq? Tot en met 25 juli gaat bij besteding 
vanaf € 25,- je naam al in ‘de hoge hoed’! 
Meer info? Lees onze advertentie in RdT!

DIO WEER DA

Er verandert iets bij drogisterij Relinde 
Fijnaut: na 5 jaar enthousiast  DIO dro-
gist te zijn geweest worden we weer DA 
drogist.
Achter de schermen zijn deze 2 formules 
alweer ruim 2 jaar samen.
Destijds, in 2015, was het een weloverwo-
gen keuze om de DA formule te verlaten 
en me bij de DIO formule aan te sluiten. 
Het bleek een verstandige keus want in 
december van dat jaar ging de DA failliet. 
Binnen 24 uur werd de keten overge-
nomen door Mosadex.  Dit is een grote 
speler in de markt binnen de apothekers-
wereld.
De DIO formule groeide ondertus-
sen goed naar zo’n 220 ondernemers.  
Dit vond Mosadex erg interessant en 
ging het gesprek aan met DIO; deze 
werd ook door Mosadex aangekocht. 
Onder het mom “samen sterk” wilden 
DIO en DA onder een naam verder gaan 
die voor de consument het meest her-
kenbaar is, en dat is DA.

Wij zijn ook niet stil blijven zitten en gaan 
met de tijd mee.  Tegenwoordig kunt u bij 
ons elke dag bestellen en dit is bijna altijd 
de volgende dag binnen.  Zo proberen wij 
het internet shoppen eigenlijk via de fy-
sieke winkel te laten gaan.
Er zijn in de loop der jaren mooie mer-
ken bij gekomen zoals Janzen, een goede 
tegenhanger van Rituals.
We verkopen met veel plezier Sans Sou-
cis en Louis Widmer.  The Make up Fac-
tory is een prachtig cosmeticamerk en er 
komt een nieuw Italiaans cosmeticamerk 
bij:  Bellaoggi.
Voor leuke cadeautjes kunt u nog steeds 
bij ons terecht.
De stomerij en schoenmakerijservice zijn  
er nog steeds en wij zijn ook DHL-ser-
vicepunt.
En wat ook blijft, is natuurlijk onze vak-
kundigheid en enthousiasme.
Wij hopen u aankomende tijd van dienst 
te mogen zijn in onze vernieuwde DA 
drogisterij.

ZAKELIJK NIEUWS
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UITNODIGING KIDS:  KIJK JE OGEN UIT 
OP ONZE  TECSTEK!

Voor de opening van onze 
TECstek hebben we de knots-
gekke professoren van Mad 
Science uitgenodigd. Je kent ze 
misschien wel van de bijzonde-
re experimenten, funstations en proefjes. Ze zijn zaterdag 29 
juni in  Terheijden en bezorgen jou een waanzinnige middag!
Ben jij meer een gamer? Game ‘Zonnepark de Bergen’ staat 
voor je klaar.  Hiermee bouw jij jouw eigen zonnepark.
Ook is Marie-José van MJ Atelier aanwezig en laat zien hoe leuk 
upcyclen is. Zij tovert plastic flessen, restjes leer, oud spandoek 
of kapotte spijkerbroek om tot iets nieuws. Dat kun jij ook! 
Benieuwd wat ze voor jullie heeft bedacht?
Kom zaterdag 29 juni van 14.00 tot 17.30 uur naar de Bre-
daseweg 26A in  Terheijden (naast de roeivereniging). En neem 
je ouders gezellig mee!

PS: De TEC-tijdcap-
sule staat er ook. 
Heb jij een bijzonde-
re foto, mooie teke-
ning of persoonlijke 
boodschap die be-
waard moet blijven 
voor toekomstige ge-
neraties? Neem het 
mee en leg het in de 
tijdcapsule.

SPIRITUELE  AVOND

Bloemenséance door medium Mieke Ver-
schuren tijdens de Spirituele Avond op 
woensdag 26 juni 2019 in ’t Trefpunt 
in Made van 20.00 tot 22.30 uur, inloop 
19.30 uur. Mieke doet (helderziende, hel-
dervoelende) waarnemingen aan de hand 
van bloemen. In een bloemenséance maakt 
Mieke contact met het hiernamaals. Via 

bloemen maakt ze contact met jouw gidsen die op dat moment 
in jouw leven zijn. Dit zijn meestal personen die overleden zijn 
in je familie. Het kan ook zijn dat gidsen uit vorige levens con-
tact maken. Zij geven boodschappen door. Dit kan een groet 
zijn of een advies met betrekking tot een bepaalde situatie of 
een weergave hoe het met hem/haar gaat op dit moment.  Vaak 
gaat het ook over ontwikkelingen (privé/werk) in de nabije toe-
komst.  Tevens bestaat de mogelijkheid om een vraag te stellen.
Meenemen: Een 
bloem of een 
bosje bloemen. 
Locatie: Ho-
te l -Pa r t ycen -
trum ’t Trefpunt, 
Raadhuisp le in 
1A, 4921 ZJ in 
Made.
Datum:  26 juni 
2019.   Tijd: 
20.00 u.  tot 

UITGAAN
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22.30 u., de zaal is geopend vanaf 19.30 u (pauze +/- 21.10 u.). 
Entree: € 7,50 (a.u.b. gepast betalen, bij voorbaat dank).
Voor meer informatie of voor vragen kunt u telefonisch contact 
opnemen met Annie Fens  076-8871933,  06-53776005, of per 
e-mail  info@anniefens.nl Kijk ook op www.anniefens.nl.
Programma onder voorbehoud, wijzigingen kunnen zich altijd 
voordoen!
Het zijn openbare avonden waarbij zoveel mogelijk boodschap-
pen worden doorgegeven.
U heeft altijd uw eigen verantwoordelijkheid of u iets of niets 
doet met wat er verteld wordt door de mediums, paragnosten 
en therapeuten.

UITNODIGING OPENING  TECSTEK 

Het  Traais Energie Collectief werkt sa-
men met de inwoners aan een eigen, 
duurzame energievoorziening voor ons 
dorp. Met Traaise zon, wind en warmte 

maken we Terheijden als eerste dorp in Brabant energieneu-
traal. Aan de Mark in Terheijden hebben wij de perfecte werk-
plek gevonden. Onze TECstek vind je aan de Bredaseweg 26A. 
Iedereen die meer wil weten over het  Traais Energie Collectief 
kan hier vanaf nu met vragen terecht. 
Ook de gesprekken met bewoners 
over het warmtenet kunnen in onze 
TECstek plaatsvinden. Zaterdag 29 
juni 14.00-17.30 uur openen we de 
TECstek! Je bent van harte welkom 
om erbij te zijn.  Tot dan!

CONCERT  ZANGER-PIANIST  ROON 
STAAL  IN  WITTE KERKJE

Het concert vindt plaats op donderdag 20 juni en begint om 
20.00 uur. De locatie is een half uur voor aanvang van het con-
cert geopend. Roon Staal is met name in Noord-Nederland een 
bekende artiest en maakt nu een Zomer Tour door het hele 
land. 
Staal, die onlangs fraai gerecenseerd werd door Jacques d’Anco-
na en eerder al goede kritieken ontving van grote namen zoals 
Art Garfunkel en Gilbert O’Sullivan, heeft een authentieke en 
intrigerende performance en weet een steeds breder publiek te 
bereiken met zijn liederen en liedjes van grote namen en eigen 
werk. 
Ontdaan van glamour en show wisselt hij met behulp van zijn 
soepele tenorstem zeggingskracht en inhoud af met tedere me-
lodieën en dan weer royaal pianospel. In 2011 nog genomineerd 
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voor een musical award voor zijn rol-
vertolking van Peter Koot in de musical 
Petticoat en met eerder (2002) nog zijn 
hoofdrol in de rock-opera  Tommy van 
rock-group The Who in een productie 
van het Koninklijke Luchtmacht orkest, 
trad Staal ook op in het voorprogramma 
van de legendarische Art Garfunkel (Si-
mon&Garfunkel). 

Songs die Staal speelt op zijn concerten 
zijn eigen werken zoals Promise, Als Je 
Mij Zoekt en Weet Waarom Je Leeft afge-
wisseld met bekende songs van o.a.  The 
Beatles, Paul Simon, John Denver of van 
Nederlandse grond en het meer klassie-
ke Pie Jesu gecomponeerd door Andrew 
Lloyd Webber. Nieuw in het repertoire 
zijn o.a.  The Sound Of Silence van Simon 
en Garfunkel en Across The Universe van 
John Lennon. Daarnaast zal ook het meer 
klassieke Pie Jesu gecomponeerd door 
Andrew Lloyd Webber ten gehore wor-
den gebracht.
Kaarten voor de Zomer Concerten zijn 
te bestellen via www.roonstaal.com of 
via tel.nr.  06-30025992 en te koop bij de 
ingang.
U bent van harte welkom.

SEIZOENSAFSLUITING  
SCOUTINGGROEP  D’N 
HARTEL
Het  Traais geheim van Petrus van 
Schendel

Zaterdag 29 
juni sluit scou-
tinggroep D’n 
Hartel haar sei-
zoen af.  Ook 
dit jaar willen zij 
dat graag doen 
samen met de 

inwoners van Terheijden. De afgelopen 
twee jaar hielden zij een open speeldag 
op de Schans. Dit jaar organiseren zij een 
spannende vossenjacht door Terheijden.
De vossenjacht heeft als thema “Het 
Traais geheim van Petrus van Schen-
del”. De organisatie van de seizoensaf-
sluiting is een spannend verhaal over 
deze bekende Terheijdense kunstschil-
der tegen gekomen. Dit vormt de ba-
sis van een spannende vossenjacht.  
Het is 1828 en kunstschilder Petrus van 
Schendel heeft een buitengewoon doek 
gemaakt. Het doek genaamd ‘De aanbid-
ding der herders’ is prachtig en in deze 
tijd van onschatbare waarde. Helaas weet 
men alleen van het bestaan van het doek 
uit geschriften, nog nooit heeft iemand het 
doek daadwerkelijk gezien. Het gerucht 
gaat dat het Terheijden nooit heeft verla-
ten en dat Petrus van Schendel het doek 
verstopt heeft voordat hij uit  Terheijden 
vertrok en nooit meer terug kwam. Dat 
doek zou dus nog steeds ergens in Ter-
heijden verstopt moeten liggen.
Nu de gemeente zoveel werkzaamhe-
den aan het uitvoeren is, wordt een 
kleine groep Terheijdenaren een beetje 
gespannen. Zij weten namelijk waar het 
doek verborgen ligt en willen dit graag 
beschermen tegen de Madense maffia die 
het doek maar al te graag wil hebben. 
Dit  levert namelijk veel geld op op de 
zwarte markt.
Al maanden probeert de Madense maffia 
te infiltreren binnen dit geheime genoot-
schap, maar tevergeefs. Pas als je alle le-
den gevonden hebt en van elk lid een let-
ter gekregen hebt kun je met deze letters 
een woord vormen met de locatie van het 
schilderij. Gelukkig let het genootschap 
goed op en vallen ze niet op tussen de 
normale bevolking van  Terheijden.  Wil je 
er dus bij horen dan moet je goed zoeken 
en soms een opdracht uit voeren om te 
testen of je wel echt betrouwbaar bent.
Helaas heeft ook de Madense maffia lucht 
gekregen van het geheime genootschap 
en de testen. De maffia zal er dan ook 

alles aan doen om de 
letters in handen te 
krijgen om zo zelf als 
eerste het goede ant-
woord te vinden. En 
met deze boeven valt 
niet te spotten: als ze 
je te pakken krijgen 
moet je ze geven wat 
ze vragen als je leven 
je lief is.
Het belooft dus een 
spannende tocht te 
worden. Wil je mee 
doen? Kom dan za-
terdag 29 juni tus-

sen 13.00 uur en 16.00 uur naar het 
Witte Kerkje in Terheijden.  Vanaf hier 
start de tocht. Ben jij dapper genoeg?

KUNST! ER ZIT MUZIEK IN
Ben je kunstenaar of muzikant? 
Doe mee met het Amateurconcert 
2019 in het  Witte Kerkje!

De vorige maand 
stond de aankondi-
ging van het unie-
ke project voor en 
door (amateur)kun-
stenaars en muzikan-
ten in Rondom de 

Toren (nr. 1013, 8 mei, pag. 7).  De reacties 
waren zeer positief.
We hebben toch nog de mogelijk-
heid voor enkele kunstenaars en 
muzikanten/musici om zich in te 
schrijven.
Doe dat snel s.v.p. want  VOL=VOL en de 
kunstenaars moeten genoeg tijd hebben 
om hun kunstwerk te maken.
35 jaar Amateurconcerten 
Dit wordt gevierd op zondag 15 sep-
tember 2019 om 15.30 uur met een 
bijzonder concert. Amateur-muzikanten 
zullen dan hun prestaties op muzikaal ge-
bied laten horen,  maar tegelijkertijd laten 
kunstenaars zien hoe een muziekwerk 
dat gespeeld of gezongen wordt, ze ge-
inspireerd heeft tot het maken van een 
kunstwerk.
Publiek mag gratis bij het Amateurcon-
cert aanwezig zijn en zal er - zoals altijd 
- voor zorgen dat de prestaties zeer ge-
waardeerd gaan worden.
Wie meldt zich aan?
Mogelijkheid 1: Je meldt je als samen-
werkend duo muzikant - kunstenaar aan.
Mogelijkheid 2: Je geeft jezelf op als mu-
zikant of als kunstenaar.  Dan proberen 
wij samen met jou een geschikt duo te 

OPROEPEN
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formeren.
Tijdsduur optre-
den per solist of 
ensemble
Maximaal 8 minuten. 
Eén nummer hier-
van wordt gekoppeld 
aan een kunstwerk.  
Afhankelijk van het 
aantal aanmeldingen 
zal de maximale tijd 
wellicht iets kun-
nen veranderen (het 
wordt nooit minder).
14 september speciaal voor de kunstenaars
De kunstenaars mogen naast het door een muziekstuk geïn-
spireerde werk nog enkele andere werken exposeren in het 
prachtige Witte Kerkje. Als ze dat leuk vinden kunnen we op 
zaterdagmiddag 14 september de kerk enige tijd openstel-
len voor publiek om de kunstwerken te bezichtigen. Dit wordt 
nog nader afgesproken.
Informatie en aanmelden,  zo snel mogelijk
E-mail: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl;  telefoon: 076 593 
1177 (Agaath)  Website: https://theeconcerten.wordpress.com

VRIJWILLIGERSWERK

Wil je vrijwilligerwerk 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:
Leuke activiteiten doe je samen 
Bewoners van Sovak willen graag met iemand naar buiten, lek-
ker wandelen of fietsen. De jongeren van de jeugdgroep zoeken 
mensen die met hen sportieve en/of creatieve activiteiten willen 
doen.
Gezellig samen kokkerellen
Hou je van gezelligheid en samen koken? Dat kan nu samen met 
de bezoekers van de dagverzorging van het Antoniusb Abt in 
Terheijden.
Gezellig op de koffie 
Koffie drinken, een praatje maken of een spel doen met de be-
woners op de observatie-afdeling van het Antonius Abt in Ter-
heijden, een afdeling waar mensen korte tijd verblijven.
Vrije tijd prettig invullen 
Samen met de bewoners van An-
tonius Abt een spel spelen, praatje 
maken of samen tv kijken.  Voor 
veel bewoners duurt de avond lang, 
en het is fijn als ze dan met een 
groepje in het bruin café gezellig 
samen kunnen zijn. Hier is ook een 
medewerker bij aanwezig.
Knutselen met hout 
Er is een nieuwe ‘mannen’-activiteit: 
namelijk houtbewerken. De bewoners van Antonius Abt hebben 
hierbij begeleiding nodig en zoeken versterking.
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Iemand blij maken
Voor en door jonge mensen: Zijn je kinderen naar school en 
wil je onder schooltijd iets betekenen voor iemand in de buurt? 
Een jonge vrouw van midden 40 uit Terheijden zou graag regel-
matig in de middag een frisse neus halen en kletsen. Wil jij haar 
rolstoel duwen?

WIL  JE MEEZWEMMEN MET MAARTEN 
VAN DER  WEIJDEN? DAT KAN OOK HIER!

”Wij geven alles,  zwemmen jullie mee?”, dat 
is de slagzin die hoort bij deze uitdaging waar-
bij je de bekende elfstedenzwemmer op zijn 
eigen manier kan ondersteunen zonder zelf 
naar Friesland af te hoeven reizen. Op zon-
dagochtend 23 juni om 9.30 uur wordt 
er in zwembad De Randoet in Made gezwom-

men. De mogelijke afstanden daar zijn 1000, 500 en 200 meter, 
voor jong en oud. Het uiteindelijke doel is natuurlijk zoveel mo-
gelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker.
Bij de meesten staan de beelden zeker nog vers op het netvlies. 
De heroïsche elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weij-
den vorig jaar. Helaas heeft hij de tocht van 200 kilometer toen 
net niet kunnen volbrengen, maar wel heeft het Nederlandse 
volk ruim 4 miljoen euro gedoneerd. Dit jaar gaat Maarten het 
opnieuw proberen en start op 21 juni, de langste dag.  Hij roept 
iedereen op met hem mee te zwemmen.

Toen ontstond bij Ad  Verkooi-
jen en zijn vrouw Monique (uit 
Hooge Zwaluwe) al vrij snel 
een idee. Door hun affiniteit 
met de zwemsport (triathlon) 
en tegelijkertijd eigen nabije 
ervaring met deze ziekte (Ad 

heeft zelf kanker), werden zij gemotiveerd hier een positieve 
bijdrage aan te leveren.  ”Door mijn ziekte kan ik helaas niet met 
Maarten meezwemmen tijdens zijn tocht,  omdat mijn weer-
stand en conditie het niet toelaten om in het buitenwater te 
zwemmen met zo’n grote groep zwemmers en daarom ont-
stond bij ons het idee om een zwemevenement te organiseren, 
waar ik trouwens zelf ook de 1000 meter ga proberen te vol-
brengen, in de gemeente Drimmelen om Maarten te steunen en 
om hem een mooie bijdrage te kunnen geven voor onderzoek 
naar kanker”, aldus Ad. Inmiddels is het een en ander in gang 
gezet met hulp van anderen waaronder Ger de Peijper, een van 
de organisatoren van de triathlon van Terheijden (Stichting Tri-
athlon Evenementen Midden en West Brabant). 
Ben je sportief en wil je Maarten op een concrete manier on-
dersteunen?  Vraag familie en vrienden om te sponsoren. 
Zondag 23 juni zwemmen in de Randoet
Aanvankelijk was het plan om ook in het Markkanaal te gaan 
zwemmen, maar daarvoor werden de benodigde vergunningen 
helaas niet op tijd verkregen. Gelukkig was de leiding van zwem-
bad De Randoet in Made zeer enthousiast over dit idee:  het bad 
wordt gratis ter beschikking gesteld op zondagochtend 23 juni, 
waar men de keuze heeft om 1000, 500 of 200 meter te zwem-
men. Iedereen kan meedoen, het is bedoeld voor jong en oud. 
Om 9.30 uur wordt het startschot gelost en kan iedereen aan 
zijn baantjes voor het goede doel beginnen tot uiterlijk 10.30 
uur. Er wordt gewerkt  met voorinschrijving en inschrijven voor 
dit evenement kan t/m 19 juni a.s.  Meteen doen dus!! 
Van iedere deelnemer wordt een inzet verwacht van minimaal 
€10,-.  Maar hoe meer geld er voor kankeronderzoek wordt 
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binnengehaald, hoe beter het is.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze facebookpagina: 
”Wij geven alles, zwemmen jullie mee?”
Laat je sponsoren, ga naar de website met bijbehorende link en 
schrijf je in:  https://inschrijven.nl/form/2019062300817-nl
We hopen op zeer veel inschrijvingen om de Maarten 
van der Weijden foundation een prachtig bedrag te 
kunnen schenken.
WIJ GEVEN  ALLES,  ZWEMMEN JULLIE MEE?

BALLONNENWEDSTRIJD  KONINGSDAG!

Tijdens Koningsdag 2019 heb-
ben veel kinderen na het fiets 
versieren ballonnen opgelaten 
(voor de laatste keer) van-
af de Schans. Dit jaar hebben 
we maar 1 kaartje terug ont-
vangen en wel van Julia Ter-
rizzi. De ballon is gevonden in 
Gölenkamp in Duitsland, hier 
zo’n dikke 200 km. vandaan. 
Julia heeft hiermee een mooie 
prijs gewonnen. Zij heeft een 
cadeaubon ontvangen van 
Tinckerbell. Julia, gefeliciteerd 
en veel plezier met het uitzoe-
ken van een leuk cadeautje!  
Het Oranje Comité Terheijden

TCV DE SCHRAANSERS ZOMER! 
Bestuursnieuws van De Schraansers

Ook in de zomer zitten we niet stil en ook 
dan denken en praten De Schraansers over 
carnaval.
Zoals veel carnavalvierders weten heeft Jurgen 
Ammerant afgelopen jaar nog 1 keer het voor-
zitterschap van de Schraansers op zich geno-

men. Dit was écht zijn laatste jaar! Hoewel ons nieuwe motto 
‘Ge mot ut ruim zien’ voldoende mogelijkheden geeft om het 
voorzitterschap ruim te zien, heeft Jurgen definitief zijn voorzit-
ter-steek aan de wilgen gehangen! Gelukkig blijft Jurgen actief 
betrokken bij onze club! 
Tijdens de jaarvergadering van De Schraansers hebben wij een 
nieuwe voorzitter uit ons midden weten te kiezen! Marco Rid-
derhof gaat met veel positieve energie de voorzittersrol op zich 
nemen: Wij hebben het volste vertrouwen dat hij dit op een 
fantastische manier gaat uitvoeren. 
Het secretariaat van de Schraansers is belegd bij Jurgen Peijs. 
Arno van Wingerden is onze 
penningmeester! 3 bestuurs-
leden die samen met de leden 
van De Schraansers carnaval in 
Traaie laten draaien! Was het al-
vast maar 11-11! 
Heb je tips of adviezen voor 
onze nieuwe voorzitter, wil je 
hem iets meegeven voor ko-
mend seizoen, mail gerust naar 
Voorzitter@schraansers.nl

VAN  ALLES  WAT



17Rondom de Toren 2019

Foto’s van: 

1. Gerda Loonen
2. Ad Mekes

3. Frans Snoeren
4. Kees van den 

Berg
5. Helma Voogt
6. Jack Moeren-

hout
7. Gerard van Vugt
8. Gerard van Vugt

Ook mooie foto’s?
Stuur ze naar liesbeth@rondomdetoren.nl 

1 2

3

4

5 6

7 8
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OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende ac-
tualiteiten van en voor Drimmelen en 
omgeving waarbij actuele onderwer-
pen in de schijnwerpers gezet worden. 
Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële 
doeleinden? Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Finaledag Streetleague Drimmelen

Ook dit jaar was er weer een 
voorjaars-Streetleague Drim-
melen. Opnieuw georganiseerd 
door Paul van Dijk en Benjamin 
van Wanrooij, samen met een 
grote groep vrijwilligers. Zij 
maakten elke woensdagmiddag 

wedstrijdjes mogelijk voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. 
Bijzonder aan dit evenement is dat er ook een maatschappe-
lijke opdracht aan is verbonden. De teams moeten daarvoor 
iets doen voor de gemeen-
schap. De eerste prijs voor de 
maatschappelijke opdracht was 
voor het team Hooge Zwalu-
we. De spannende finale tussen 
Made-1 en Made-3 werd ge-
wonnen door Made 1.  
Scholieren beleven de Biesbosch 

Veel scholieren zijn nog nooit 
in de Biesbosch geweest.
Staatsbosbeheer heeft hier 
verandering in gebracht door 
dit verschijnsel voor te leggen 
aan de gemeente Drimmelen.
Staatsbosbeheer: “Als de Bies-

bosch bijna je achtertuin is, moet je daar tijdens je basisschool-
carrière toch tenminste één keer zijn geweest.” De gemeente 
Drimmelen was het hiermee eens en heeft daarom aangeboden 
om voor de groepen 6 van de basisscholen in de gemeente de 
helft van de kosten voor de Schoolboot te subsidiëren. Wij gin-
gen een dagje mee met groep 6c van De Lage Weide. In deze 
uitzending ziet u deel 1, deel 2 volgt 2 weken later.
Sportvereniging voor (ex)hartpatiënten 

Iedere woensdagochtend vindt 
in sporthal Driedorp in Wa-
genberg het trainingsuurtje van 
TOP plaats. TOP, ofwel Tot Ons 
Plezier, is een initiatief om de 
conditie te verbeteren van (ex)
patiënten met een hart- en vaat 

ziekte door middel van oefeningen. De oefeningen worden ge-
daan onder de deskundige begeleiding van Annemie Schonk en 
Cocki Baart. Lid worden van TOP kan alleen via een verwijzing 
van een arts, fysiotherapeut of 
revalidatiecentrum.  Wij spra-
ken er met de voorzitter, de 
begeleidsters en met deelne-
mende sporters. Een mooi ini-
tiatief!
Gemeente Actueel
Iedere maand komt een gast van het college van burgemeester 
en wethouders naar onze studio om een toelichting te geven op 

onderwerpen die van belang zijn voor onze gemeente. 
Deze maand informeert wethouder Jan-Willem Stoop u over de 
laatste ontwikkelingen.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een en-
thousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv 
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luis-
teren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken.  
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren, 
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets 
voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij 
leren het u graag. Onze contactgegevens vindt u op de website 
www.omroepdrimmelen.nl.
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 digitaal of 
analoog op kanaal 45/663.25 MHz. Uitzending gemist of kunt u 
ons thuis niet ontvangen? Bezoek ons YouTube kanaal. De ra-
diozender is 24 uur per dag te beluisteren via de kabel op 92.9 
FM, het digitale Ziggo radiokanaal 917, in de ether op 106.9 FM 
en natuurlijk ook online via de livestream. Volg ons ook op de 
website www.omroepdrimmelen.nl en op Facebook. 

FOTO  VAN DE MAAND

De foto van de maand juni van fotoclub Dinasa. 
De fotograaf is Marianne Achterbergh.

UITNODIGING BIJEENKOMST E-VELD 
TERHEIJDEN 

Aan de noordkant van Terheijden vind 
je straks een nieuwe woonbuurt waar 
je groen woont en leeft: het E-veld. Een 
prettige, dorpse buurt met ongeveer 40 
woningen. Het E-veld is een plek voor 
mensen die net een beetje anders durven 
te wonen en te leven. In een groene wijk 
waar ruimte is voor jezelf en om elkaar te 

ontmoeten. Een wijk waar je samen met je buren mag bepalen 
hoe je het groen inricht en gebruikt. 
Omgeven door groen en grenzend aan het landelijk gebied. Een 
plek waar je kunt genieten. In een woning die wordt gebouwd 
met duurzame materialen, zeer energiezuinig is en klaar is voor 
de toekomst. 
Dat maakt het E-veld een unieke plek om te wonen.
Is wonen op het E-veld iets voor u? Of wilt u er meer van we-
ten? Laat u dan informeren over de achterliggende visie over 

GEMEENTE



19Rondom de Toren 2019



20 jaargang 42 nummer 1016

deze woonbuurt tijdens de bijeenkomst. Stel uw vragen en deel 
met ons uw opmerkingen en kijk of deze bijzondere vorm van 
wonen en leven iets is wat bij u past. 

U bent van harte welkom op woensdagavond 19 juni a.s. 
van 19.30 tot circa 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 u) bij Ons 
Thuis, Bredaseweg 20, 4844 CL Terheijden. Wij vertellen u 
samen met partners meer over deze energiezuinige, groene 
en leefbare woonbuurt.
Gemeente Drimmelen, de blauwgroene gemeente.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL 
Verduurzamen?  Aan de slag!

Alle inwoners van onze gemeente kunnen kosteloos gebruik 
maken van het Regionaal Energieloket: www.regionaalenergielo-
ket.nl/drimmelen. Op deze website vindt u informatie over het 
verduurzamen van uw woning: besparingstips, subsidies, mogelij-
ke maatregelen en bedrijven die de maatregelen voor u kunnen 
uitvoeren. Ook kunt u een HuisScan laten uitvoeren, offertes 
opvragen en is er een digitale en telefonische helpdesk.  Tot slot 
kunt u een afspraak maken met een energieambassadeur. Deze 
energieambassadeur kijkt samen met u naar uw woning: welke 
maatregelen zijn mogelijk en wat zijn hiervan de kosten en te-
rugverdientijd (energieadvies). 
Veteranendag
Op vrijdag 28 juni 2019 vindt 
de Veteranenbijeenkomst van 
de gemeente Drimmelen plaats 
voorafgaand aan de Neder-
landse Veteranendag. Tussen 
16.00 – 18.00 uur bedankt de 
gemeente Drimmelen haar ve-
teranen voor de inzet in dienst van de vrede. Inmiddels hebben 
de veteranen die bij de gemeente bekend zijn een uitnodiging 
ontvangen. Mocht u als veteraan en actief dienende militair uit 
onze gemeente geen uitnodiging hebben ontvangen en toch 
graag erbij willen zijn dan horen wij dat graag van u. Iedere vete-
raan en actief dienende militair uit onze gemeente is van harte 
welkom! U kunt hiervoor een mail sturen met uw gegevens naar 
communicatie@drimmelen.nl dan nemen we met u contact op. 
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Energie-ambassadeurs gezocht!

De gemeente Drimmelen wil in 2040 
energieneutraal zijn. We helpen inwoners 
bij het verduurzamen van hun huizen. Dat 
kunnen we niet alleen.  We zijn daarom op 
zoek naar extra energie-ambassadeurs.
Heeft u uw eigen huis al helemaal ener-
giezuinig gemaakt? Heeft u interesse in 
duurzaamheid en duurzame energie? 
Of heeft u een technische achtergrond 
en wilt u die kennis delen? Iedere ener-
gie-ambassadeur is anders. Er is volop 
ruimte voor uw persoonlijke invulling. Als 
energieambassadeur krijgt u een vrijwilli-
gersvergoeding en uiteraard worden uw 
onkosten (reizen, printen e.d.) vergoed. 
Een energie-ambassadeur is op de eer-
ste plaats een enthousiaste vrijwilliger 
met passie voor duurzaamheid en ener-
gie. Inwoners van Drimmelen die rond-
lopen met vragen over energie besparen 
of duurzaam opwekken, kunnen bij u 
terecht. U vindt het leuk om bij mensen 
thuis op bezoek te gaan, de mogelijkhe-
den te inventariseren en daarover advies 
te geven. Na afloop verwerkt u alles in 
een rapport. 
Voordat u zelfstandig aan de slag gaat, 
krijgt u van ons een training. Die training 
bestaat uit een theoretisch en praktisch 
deel. We zorgen ervoor dat u zelf alle 
kennis en vaardigheden in huis hebt om 
een goede opname van een woning te 
maken en om vervolgens een kundig ad-
vies op te stellen. U gaat al snel zelfstandig 
bij de inwoners op bezoek, inspecteert 
de woning en geeft advies over mogelijke 
energiebesparende maatregelen, zonne-
panelen en eventuele subsidies. 
Wilt u zelf aan de slag als energieambas-
sadeur of wilt u eerst nog meer infor-
matie? Stuur dan een mail naar Toine van 
Arendonk, beleidsmedewerker Energie-
transitie, tvanarendonk@drimmelen.nl. 
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergun-
ningen
Wagenberg, Wagenstraat 53 (4845 CT) 
(W-2019-0284): Het verbouwen van de 
woning.
Terheijden, Laakdijk 6 (4844 PG) (W-
2019-0289): Het vergroten van de kap.
Wagenberg, Hoevenseweg 11A (4845 
PC) (W-2019-0293): Het legaliseren van 
wat bijgebouwen.
Terheijden, Mr. Aalbersestraat 13 (4844 
AW) (W-2019-0295): Nieuwbouw zwem-
bad Puzzelbad.

Wagenberg, Flippenpad 6 (4845 CZ) 
(W-2019-0299): Het verbouwen van het 
woonhuis.
Terheijden, Rode Vaart 15 (4844 VN) (W-
2019-0300): Het plaatsen van een dakka-
pel.
Terheijden, Bredaseweg 51 (Sectie I, nr. 
1690) (4844 CK) (W-2019-0301): Het 
verbouwen van een pand.
Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Terheijden, Ganzenpad 4 (4844 TS) (W-
2019-0196): Intern verbouwen en het 
plaatsen van een erfafscheiding.
Terheijden, Elzenhof 11 (4844 TA) (W-
2019-0201): Het kappen van een berk in 
de achtertuin, de boom is te groot ge-
worden voor de tuin.
Ingekomen melding activiteitenbe-
sluit
Terheijden, Moerdijkseweg 15 (4844 PC) 
(W-2019-0298): Het veranderen van het 
bedrijf.
De ingekomen milieumelding ligt de ko-
mende week ter inzage op het gemeente-
huis. Voor nadere informatie of voor het 
maken van een afspraak kunt u contact 
opnemen met Y. de Nijs, bereikbaar onder 
telefoonnummer 14 0162.  Tegen betaling 
van de kosten worden, voor zover moge-
lijk, afschriften van de stukken verstrekt.
DORPSGERICHT WERKEN

Dorpsgericht wer-
ken gaat om het 
bevorderen van 

leefbaarheid, veiligheid en sociale betrok-
kenheid. Hiervoor werkt de coördinator 
dorpsgericht werken samen met bewo-
ners, woningcorporaties, politie en straat-
hoekwerker. Wilt u ook bijdragen? Neem 
dan contact op met Lilian Lambrechts via 
140162 of llambrechts@drimmelen.nl. U 
kunt haar ook volgen via twitter: @Lilian-
Drimmelen.

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

Diensten door de week en in het 
weekend
Zaterdag 22 juni 19.00 uur: Terug-
komviering Communicanten - Woord- en 
Communieviering. Voorganger: past. wer-
ker G. Oostveen - Koor: Living Spirit.
Maandag 24 juni 10.30 uur: Woord- 
en Communieviering in Verzorgingshuis 
Antonius Abt.  Voorganger: Dhr. K. Karre-
mans.
Zaterdag 29 juni 19.00 uur: Woord- 

en Communieviering - Seizoenafsluiting 
in Verz. huis Antonius Abt. Voorganger: 
Mevr. G. v.d. Korput - Anthony Singers.
Maandag 1 juli 10.30 uur: Woord- 
en Communieviering in Verzorgingshuis 
Antonius Abt.  Voorganger: Mevr. G. v.d. 
Korput.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 
2  is alleen geopend op dinsdag- en vrij-
dagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur, 
tel. 5931216. U kunt dan afspraken maken 
voor doopsel, huwelijk, jubileum, een ge-
sprek, opgeven van gebedsintenties, afha-
len doopbewijzen enz. In dringende situa-
ties en bij overlijden kunt u contact opne-
men met telefoonnummer 06-51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze pa-
rochie of zijn er wijzigingen in uw 
gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de 
privacy mogen de gemeentes niet meer 
doorgeven wie er komt wonen binnen 
onze parochie. Bent u nieuw, verhuist u 
binnen het dorp of gaat binnen uw gezin 
iemand zelfstandig wonen laat het dan 
a.u.b. weten aan het Parochiekantoor, 
Markstraat 2, 4844 CR Terheijden tel. 076 
5931216.  Bij voorbaat dank.
Wijziging aanvang vieringen ‘zoals 
het eerder was’ (per 1 september) 
Vanaf  1 oktober 2018 zijn de aanvangstij-
den van de vieringen gewijzigd.  We heb-
ben toen de wintertijd ingevoerd, Made  
naar 11.00 uur en Wagenberg vierde om 
9.30 uur. 
Per 1 april 2019,  nog maar enkele maan-
den geleden,  is de zomertijd ingegaan: 
viering in de H. Gummaruskerk in  Wa-
genberg naar 11.00 uur en de viering in de 
H. Bernarduskerk in Made naar 9.30 uur.  
We hebben in 2018 voorafgaand daaraan 
met velen erover gesproken,  met dirigen-
ten, voorgangers, koren, lectoren, kosters, 
e.a. Dat is uitgebreid en zorgvuldig ge-
daan.  Allerlei haken en ogen zijn ter spra-
ke gekomen.  We zijn toen uit gekomen 
bij een zomer- en winterregeling om zo 
de ‘vreugde en de pijn’ samen te delen. 
Zo hebben we in de afgelopen maanden 
de vieringen gehouden. 
Een belangrijk motief toen om de begintij-
den van de vieringen te veranderen,  was 
het scheppen van de mogelijkheid dat in 
nood drie vieringen (19.00 uur, 9.30 uur, 
11.00 uur) gedaan kunnen worden door 
één  voorganger. 
In dat kader zijn dus de afgelopen weken 
de vieringen tussen Made en Wagenberg 
weer gewisseld: van 11.00 uur naar 9.30 
uur en van 9.30 uur naar 11.00 uur. Dat 
heeft afgelopen weken vele  vragen op-
geroepen en een verminderd kerkbezoek 
gegeven. Dat is jammer, maar wel een 

KERKEN
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constateerbaar feit. 
De centrale vraag die ons, pastoraal team en parochiebestuur, 
bezighoudt is: hoe kunnen we de vieringen naar aanvangstijd zo 
regelen, dat het onze drie geloofsgemeenschappen, de trouwe 
kerkgangers en onze gehele Vijf Heiligen Parochie ten goede 
komt.  Want daar gaat het om. 
We hebben afgelopen dagen daarover gesproken en vanuit de 
zo juist geformuleerde vraag en na wikken en wegen besloten 
om de vieringen voortaan weer te houden:  Terheijden zater-
dag  19.00 uur - Made 9.30 uur - Wagenberg 9.30 uur, 
met ingang van 1 september 2019.
Zo gaan we het  vooralsnog doen. Want de eerlijkheid gebiedt 
ons om te zeggen dat het aantal kerkgangers per kerk klein is, 
wat de vragen  oproept: hoe lange tijd kunnen we nog in onze 
drie kerken wekelijks vieringen houden? En hoe lang zullen we 
nog kunnen voorzien in priesters, pastoraal werkers en vrijwilli-
gers die in de drie vieringen kunnen voortgaan?  Daarbij,  nu we 
ervoor kiezen om twee vieringen op dezelfde tijd te houden, zal 
het ook niet altijd mogelijk zijn dat er in alle vieringen een koor 
is. Maar centraal blijft de vraag:  wat komt ons allen als drie ge-
loofsgemeenschappen ten goede?  We denken op het punt van 
de aanvangstijden van de vieringen:  Terheijden 19.00 uur - Made 
9.30 uur,  Wagenberg 9.30 uur. 
Mogen wij zo in gebed en geloof elkaar voortdurend ook in de 
kerk blijven ontmoeten.
Vijf Heiligen parochie, Parochiebestuur en Pastoraal team. 

KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 23 juni 2019, 10.00 uur: Voorganger: dhr. A. Ver-
doorn uit Lage Zwaluwe. Diaconiecollecte:  Focus on Education. 
Locatie: het Witte Kerkje.
Zondag 30 juni 2019, 10.00 uur:  Voorganger: ds. G.A. van de 
Weerd uit Geertruidenberg. Diaconiecollecte: Amnesty werk-
groep  Terheijden. Locatie: het Witte Kerkje.

NIEUWS UIT HET OVERLEG
van het Wmo-Platform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen ad-
viseert het college van burgemees-
ter en wethouders over het beleid 
rond de Wet Maatschappelijke On-
dersteuning (Wmo). Bij deze bijeenkomst was ook wethouder 
L. Schuitmaker aanwezig.
Tijdens de vergadering van juni kwamen de volgende onderwer-
pen ter sprake:
Eén tegen eenzaamheid
Er is een landelijke afspraak gemaakt tussen bedrijven, maat-
schappelijke organisaties en overheidsinstellingen. Men wil sa-
men de eenzaamheid aanpakken. Eenzaamheid komt onder alle 
leeftijden voor. Deze afspraken richten zich toch vooral op de 
aanpak van de eenzaamheid bij ouderen. Naarmate de leeftijd 
hoger wordt, neemt de kans op gevoelens van eenzaamheid toe. 
De gemeente heeft zich bij deze zgn. coalitie aangesloten. Er 
gebeurt al veel. Maar… doen we de goede dingen?  Wat kan 
misschien nog beter?
Beschermd wonen
In alle gemeenten wonen mensen die extra hulp nodig heb-

OP HET NIPPERTJE....
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ben. Men noemt dat “beschermd wo-
nen”. Beschermd wonen is voor men-
sen die (tijdelijk) niet goed voor zich-
zelf kunnen zorgen, vanwege vaak een 
psychiatrische aandoening of een licht 
verstandelijke beperking. Het doel is 
dat die mensen weer voor zichzelf kun-
nen zorgen en mee kunnen doen in de 
maatschappij. Beschermd wonen in de 
regio wordt gecoördineerd door Breda. 
Ook hier komen er financiële problemen. 
De gemeenten in de regio moeten dit sa-
men oplossen.
De gemeente heeft een aanvraag inge-
diend om in aanmerking te komen voor 
subsidie voor een wijkfunctionaris die 
speciaal aandacht voor het beschermd 
wonen heeft.

Wonen en zorg
Er is  een groeiende vraag naar zgn. se-
niorenwoningen. Dat geldt ook voor 
de gemeente Drimmelen. Een regio-
nale werkgroep gaat die problemen 
in de woningbouw in beeld brengen. 
Inclusieve agenda
Zoals al vaak besproken: Niemand mag 
worden uitgesloten door een beper-
king of handicap, door huidskleur, cul-
tuur of geloof. Gemeenten hebben de 
opdracht dat te regelen. Er moet een 
plan van aanpak zijn hoe, samen met in-
woners en zgn. ervaringsdeskundigen 
uit de gemeente, dit op te zetten. Het 
belangrijkste uitgangspunt moet daarbij 
zijn:  “Iedereen telt mee en praat mee”.   
Adviesorganisatie “ZET” gaat dit plan samen 
met de gemeente en inwoners schrijven.    
Vragen of opmerkingen over deze 
informatie?
Reageren kan naar het WMO-Platform 
Drimmelen, per brief p/a Middelmeede 
5, 4921 BZ Made of per e-mail: info@
wmoplatformdrimmelen.nl Website: 
www.wmoplatformdrimmelen.nl

Dit is de op een na laatste 
Rondom de Toren voor de 

zomervakantie.
De laatste (RdT 1017) ver-
schijnt op 3 en 4 juli.  Zie 
pagina 2 voor de uiterste 

inleverdatum.
RdT 1018 komt op 14 en 15 

augustus uit. Kopij en 
advertenties daarvoor kun je 

inleveren tot 7 augustus.
----------------------------
Uw post it gratis in RdT?

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
----------------------------------

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.

 van links naar rechts                                                                
 4. We zingen liedjes in de .....
 6. Zet je op als de zon schijnt. 
 7. Ik lig lekker op het ……
 8. Met warm weer eet ik dit graag. 
 9. Ik zwem graag in de ……
 10. Wij maken een verre …….
 11. Het is leuk in de …......
 12. Hiermee vlieg je naar de zon.

 van boven naar beneden
 1. Het is bijna …………
 2. Als de zon schijnt is het ....... weer.
 3. Daar zit je onder als de zon schijnt.  
 5. We hebben 6 weken ….. 
 6. Ik zwem in het ……..
 7. We hebben alle tijd om lang te ……….
 11. Op de camping slaap ik in een …….. 

 Let op! De ij moet in 2 hokjes!   



Frans Snoeren


