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Colofon
Rondom de Toren is een tweewekelijkse uitgave en wordt in 
Terheijden en Wagenberg huis-aan-huis bezorgd.
Secretariaat  Hoevenseweg 18 4845 PD Wagenberg
  076 - 593 1952
Extra exemplaren
Terheijden:  Bibliotheek Terheijden, ‘Toptiekske,
  Jürgen en Carolien van Dongen
Wagenberg Bakkerij Léon van Dongen,  Plexat
Online bereikbaarheid
Website: www.rondomdetoren.nl
Facebook: facebook.com/rondomdetoren
Drukkerij Drukkerij Boonen
Bezorgklachten liesbeth@rondomdetoren.nl of  076 - 593 2137
Volgende editie 1088
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 20-07-2022, 17.00 u

GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 424 024
Pastorale zorg   06 - 514 900 11
Bloedafname SHL Terheijden Schepenhof Fysio 
    Schepenhof 21 Terheijden
    maandag-woensdag-vrijdag,  
                8.00-10.00 uur, vrije inloop
Apotheek Terheijden  076 - 593 4300
Service apotheek Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    na contact apotheek Made
    ma. - vr. 8.45 - 10 u
Surplus Welzijn Terheijden  Raadhuisstraat 2c
    www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk  076 - 502 7788
Sociaal Raadslieden Werk  076 - 502 7788
 spreekuur  alleen op afspraak
 contact   srw.drimmelen@surplus.nl 
Schuldhulpverlening  076 - 502 7788
SWO    0162 - 451 894
POLITIE
Algemeen nummer  112
Politie Zeeland/West-Brabant 0900 - 8844
    www.politie.nl
Wijkagenten   B. Coppens en M. de Vries
GEMEENTE INFORMATIE Park 1 Made  T. 14 0162
    www.drimmelen.nl
WMO-loket   ma. - vr. 9 - 12.30 u
    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:  10/08
          Wagenberg groen: elke vrijdag, 
    grijs: 12/08
Ophalen oud papier  20/08
Ophalen plastic             Terheijden  20/07  
    Wagenberg  22/07
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. en vr.. 14.30 - 17 .00 u,   
    wo. 12.30 - 17.00  u
Woonvizier   0162 - 679 800

CONCERT AFSLUITING SEIZOEN MUZIEK-
VERENIGING HARMONIE  TERHEIJDEN

Vrijdag 15 juli om 19.00 uur vindt het af-
sluitingsconcert van de harmonie plaats bij de 
Texas Bar en Grill, Bredaseweg 20, Terheijden.
De Slagwerkgroep o.l.v. Mathyn de Jong en 
het Groot Orkest o.l.v. Martijn Krijnen zor-
gen voor de laatste vrolijke noten voor de 
vakantie. Daarnaast nog een verrassend op-
treden….

Project ‘Harmonie in de school’ 
Heel bijzonder is het optreden van de leerlingen van de basis-
scholen die samen met de leden van het Groot Orkest muziek 
gaan maken. Dit naar aanleiding van het project ‘Harmonie in de 
school’. Mathyn de Jong heeft voor deze gelegenheid met de kin-
deren een muziekwerk ingestudeerd. De titel van het nummer 
is RB&B. De leerlingen spelen op blokfluit, klarinet, trompet en 
boomwhackers. 
Van harte welkom

Alle leerlingen van de basisscholen, papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, 
kom allemaal luisteren naar jullie klasgenootjes en jullie muzika-
le (klein)kind(eren)! Natuurlijk zijn alle fans van de harmonie en 
harmoniemuziek ook van harte welkom.
Start na de vakantie

Begin september, als iedereen weer terug is van vakantie, wor-
den de repetities weer gestart.
Interesse in het lid worden van de harmonie?
Kom een keertje luisteren tijdens een concert of repetitie. De 
harmonie repeteert op vrijdagavond van 20.00 uur tot 22.15 
uur in café De Harmonie, Markstraat 5,  Terheijden.

SAMEN IN HET  WITTE KERKJE

Samen aan Tafel
Iedere eerste vrijdagavond van de maand organiseren we in de 
sfeervolle ruimte achter de kerk Samen aan Tafel. Iedereen die 
wil, kan aanschuiven voor een maaltijd, gezelligheid en een goed 
gesprek. Er wordt gezond, duurzaam, biologisch en vooral heer-
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lijk gekookt. De groep is wisselend van sa-
menstelling met mensen van verschillende 
leeftijden, jong en oud. 
Heb je zin om een keer aan te sluiten, dan 
ben je van harte welkom! Voor € 6,- voor 
de maaltijd kun je nergens anders zo lekker 

eten J. De eerstvolgende data zijn 5 augustus en 2 september 
om 17.30 uur.  Aanmelden kan door een mail te sturen naar wel
kom@sameninhetwittekerkje.nl of te bellen naar 06 52046806 
(Edwin Vonk).
Samen in het Witte Kerkje is 7 jaar geleden opgericht met 
als doel ontmoeting, zingeving, inspiratie en antwoorden op le-
vensvragen. We organiseren maandelijks bijeenkomsten waar 
we in een groep van maximaal 10 mensen met elkaar in gesprek 
gaan over alles wat je in het leven tegenkomt en wat dat met 
jou doet: regels, emoties, erbij horen, de dood, zin van het leven, 
machteloosheid, kinderen, werk, is er meer tussen hemel en aar-
de, seksualiteit, goed en kwaad, wat is waar, enzovoort. Naast 
dat het boeiend is dit soort gesprekken te voeren leer je elkaar 
ook beter en anders kennen wat leidt tot bijzondere relaties en 
zelfs nieuwe vriendschappen.
Ben je iemand die houdt van verdieping? Denk je na over het 
leven en vind je het fijn of leuk hier met anderen over te praten? 
Heb je zelf vragen of deel je graag eigen inzichten? Voel je wel-
kom en sluit aan.  Aanmelden mag maar is niet verplicht.
Jongerengroep
Speciaal voor jongeren is er sinds dit jaar een aparte groep. Voel 
je je weleens ‘anders’ dan anderen, denk je na over het leven, 
vind je de wereld soms raar of begrijp je hem niet, zoek je naar 
jezelf of worstel je met wat je wilt of moet doen? Of vind je 
het gewoon leuk om diepgaande gesprekken te voeren of naar 
anderen te luisteren? Er zijn er meer zoals jij en eens per maand 
zitten ze op woensdagavond in het Witte Kerkje!
Agenda voor juli en augustus:
15 juli:  Een goed gesprek. Ochtendgroep
20 juli:  Een goed gesprek. Jongeren tussen 17 en 28  
  (ongeveer)
1 augustus: Een goed gesprek
5 augustus: Samen aan tafel
12 augustus Een goed gesprek. Ochtendgroep
Locatie: het Witte Kerkje, zij-ingang
Tijdstip: van 19.30 tot 21.30 uur, ochtendgroep 9.30 tot 11.30 
uur.  Samen aan Tafel 17.30 - 20.00 uur. 
Kosten: alles op basis van vrijwillige donatie naar draagkracht. 
Samen aan tafel € 6,- bijdrage kosten maaltijd.
Meer informatie:  www.sameninhetwittekerkje.nl of 06 
52046806 (Edwin Vonk).

LEERLOOIERIJEN IN  WAGENBERG

In het verleden heeft Wagenberg zowaar 2 leerlooierijen ge-
had. Het waren éénmansbedrijfjes in het dorp van Paimans en 
van Haagh. Bij het looien werd van dierenhuiden leder of leer 
gemaakt. De huiden werden met speciale messen ontdaan van 
haren en vleesresten en daarna gehangen in grote kuipen in de 
grond. Gemalen eikenschors en plantaardige sappen looiden de 
huiden dan tot leer.  Van het gelooide leer werden kleine le-
derwaren gemaakt, zoals riemen, tassen en paardentuig. Ook in 
Terheijden zullen kleine looierijen zijn geweest. De looierij van 
Rompa dateerde van 1881 en was ruimer van opzet en is uitge-
groeid tot een groot bedrijf. De familie Paimans woonde naast 

EN  TOEN GEBEURDE...
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de kerk op het tegenwoordige 
adres Dorpsstraat 54. Vader 
Theodorus Paimans (1830-
1910) was koopman en veearts 
en zoon Petrus (1862-1927) 
was leerlooier. Aldus staat het 
gezin eind 19e eeuw geregi-
streerd. Leerlooier Petrus Pai-
mans verhuisde in 1904 naar Brouwerijstraat 46. En reeds in 
1910 liet hij het monumentale pand Brouwerijstraat 10 bouwen. 
In 1924 verkocht de familie, via de notaris in Terheijden, de afge-
broken looierij zoals in de krant werd bekend gemaakt. Meer is 
hierover niet bekend.

De andere looierij heeft in de 19e eeuw gestaan ter plaatse van 
Dorpsstraat 61-67 met als woonhuis nu nr. 69-71. Daar was 2 
eeuwen geleden een “tapperij” (cafeetje) van Jooren gevestigd. 
Daarna was het de woning van de familie Haagh. Nicolaas Haagh 
(1808-1856) was onderwijzer. Zijn vrouw was winkelierster en 
zal wellicht ook lederwaren hebben verkocht. Twee zonen, Ge-
rardus en Rumoldus, waren leerlooier, zo blijkt uit de gemeente-
lijke administratie van 1870. Eerstgenoemde is kort daarna ver-
huisd naar Waalwijk. Hoe lang Rumoldus (1847-1924) leerlooier 
is geweest, is niet bekend. Hij was vanaf 1895 gemeenteraadslid 
en wethouder. Ook was hij bestuurslid van de Fanfare Onze 
Vrije Uren en door hem was deze naam voorgesteld. Op het 
“bedrijventerrein” zijn na 1925 de panden nr. 61–67 gebouwd.  

In Terheijden zijn ook kleine looierijen geweest. In 1758 vond 
een verkoop plaats van een huis met looierij ter plaatse van 
Raadhuisstraat 15-19. Begin 19e eeuw was er een looierij aan 
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de ingang van de Polderstraat en ook een ter plaatse van Mark-
straat 31-33. De allerbekendste was wel de grote looierij van 
Rompa aan het begin van de Bredaseweg, die gestart is in de 
jaren 80 van de 19e eeuw.
Johan van der Made

GV SAMEN  VOOR  TERHEIJDEN 

Zondag 3 juli gingen we vol goede moed 
naar de sporthal De Buitelstee in Dinte-
loord voor een 1e turnwedstrijd van onze 
jongste turnstertjes. Wij waren daar op 
uitnodiging van Vereniging HMS uit Dintel-
oord. 

De 8 meisjes werden op leeftijd ingedeeld en zaten dus in ver-
schillende groepjes. De meisjes hebben een goede wedstrijd ge-
draaid en op deze manier ervaring opgedaan.

In de 2e wedstrijdronde deden van ons 4 wat oudere meisjes 
mee. Zij hadden dit seizoen nog geen wedstrijd gedraaid en zij 
waren blij dat ze toch nog aan een wedstrijd konden deelnemen. 
Onze turnsters waren na de prijsuitreiking dolgelukkig. Alle 12 
de turnsters gingen met een medaille om hun nek naar huis.
Gefeliciteerd allemaal!

IETS  VOOR  JOU?

Planner  ANWB  AutoMaatje Drimmelen
Ben je goed met mensen, handig met een computer en werk je 
graag vanuit huis? We zijn op zoek naar een planner met inle-
vingsvermogen voor AutoMaatje.
Als planner ben je vooral bezig met de aanvragen, het matchen 
en de administratieve afwikkeling van ritten die aangevraagd 
worden. Je hebt contact met de chauffeurs en deelnemers. Je 
bent achter de schermen actief om 
mensen die minder mobiel zijn te hel-
pen om toch overal te komen.
Wij vragen.... 
Als planner ben je een goede bemid-
delaar en kun je overweg met de aan-
vragers van de ritten en de chauffeurs. 
Daarnaast ben je zorgvuldig in de administratie en het verwer-
ken van de gegevens in het computersysteem.
Wij bieden.....
SWO geeft begeleiding (op maat) aan de vrijwilligers. Het vrij-
willigersbeleid is Goed Geregeld (keurmerk). Je hebt een team 
van planners waar geregeld overleg mee is en krijgt de kans 
de werkzaamheden te doen die aansluiten bij wat je graag wilt 
doen.  
Tijdsbesteding is in overleg.
Interesse? Mail naar automaatje@swodrimmelen.nl of bel 
0162 748739 (en spreek de voicemail in).  

5e EDITIE  MARKT  VAN MAKERS 
IN  WITTE KERKJE

Op zaterdag 17 september is er weer een Markt van Ma-
kers in het Witte Kerkje Terheijden. Ook 
tijdens deze jubileumeditie krijgen kleine 
creatieve ondernemers en particulieren 
weer podium om hun creativiteit te laten 
zien, te promoten en eigen gemaakt werk 
te verkopen. Voor bezoekers is deze ge-
zellige markt een laagdrempelige manier 
om kennis te maken met creativiteit, am-

bacht,  kunst en de maker of kunstenaar zelf. 
Vanaf 11.00 tot 16.00 uur kan het publiek deze inspirerende 

SPORT

OPROEPEN
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markt gaan beleven.  Toegang is gratis. 
Creatief aanbod 
Het aanbod is divers: de stands zijn o.a. gevuld met kunst en de-
sign maar ook sieraden, tassen, keramiek, vilt, textiel, hout, (eco)
prints, grafiek, kids stuff en nog veel meer. Enkele deelnemers 
zijn live aan het “maken” zodat de bezoeker kan zien hoe het 
creatief proces in z’n werk gaat. 
Zoekt u een origineel cadeautje, dan is de kans groot dat u dat 
vindt tijdens de markt. 
Deelnemers gezocht
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor deelname. Maak 

je origineel werk en lijkt het je leuk 
om deel te nemen? Stuur dan een 
mail vóór 15 juli naar  info@mjate
lier.nl.  Kijk ook eens op    www.
wittekerkjeterheijden.nl.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drim-
melen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijn-
werpers worden gezet. Hebt u een nieuwswaardige mededeling 
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl.
Veteranendag 2022

Op 17 juni vond in Drimme-
len opnieuw de veteranendag 
plaats in het gemeentehuis 
Made. Burgemeester Gert de 
Kok opende voor het laatst 
in zijn ambtsperiode met een 
toespraak. Natuurlijk stond hij 

daarbij ook even stil bij de oorlog in Oekraïne. Mario Ruis, zelf 
ook veteraan en lid van de gemeenteraad, vertelde daarna iets 
over zijn ervaringen als militair. In de loop van de middag werd 
het kunstwerk “De Beleving” van Yvonne van Oosterhout ont-
huld in het park bij het gemeentehuis. Wij maakten een korte 
samenvatting van de bijeenkomst.
Jubileumconcert The Anthony Singers

De officiële datum van het 
50jarig jubileum van AST is al 
2,5 jaar geleden. Door de co-
ronamaatregelen waren ze ge-
noodzaakt het vieren van dit 
jubileum middels een concert 
uit te stellen. Maar zaterdag 11 

juni was het dan toch zo ver en vond het langverwachte AST 
jubileumconcert echt plaats. Het werd een fantastische avond 
met veel bekende pop- en musicalnummers. Zij namen ook de 
beelden op die we nu mogen laten zien bij Omroep Drimmelen.
Dorpsgericht Werken - Stichting met je Hart

Iedere maand kunt u kijken 
naar onze rubriek Dorpsge-
richt werken. Dorpsgericht 
werken gaat om het bevorde-
ren van leefbaarheid, veiligheid 
en sociale betrokkenheid. Co-

VAN  ALLES  WAT
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1. Toos van Boxsel, 2. Peter Couweleers, 3. Tineke 
van Berkom, 4. Chantal Huijbregts, 5. Anita Dudok, 
6. Roy Sieberichs, 7. Cor Franken, 8. Inge Couwe-

leers, 9. Gerard van Vugt, 10. Diana de Jager, 
11. Gerda Loonen, 12. Susan de Smit, 

13. Elly Bloemendaal, 14. Nettie van Gils, 
15. Joke Kustermans
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ordinator Lilian Lambrechts zal u in deze rubriek voorzien van 
informatie over actuele zaken die hiermee samen hangen. Dit 
keer heeft zij een gesprek met Marja van der Made en Nick 
Simonis van de Stichting met je Hart.
Jubileumshow Hirundo 50 jaar

GV Hirundo bestaat 50 jaar 
en dat is een feestje waard. Zij 
vierden het met een jubileum-
show, die de naam ‘De Ruimte’ 
kreeg. Op 22 juni was de jong-
ste groep aan de beurt in de 

middag en in de avond volgde de wat oudere jeugd. De gymster-
ren sprongen de sterren van de hemel voor een grote groep 
ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. Wij maakten 
een impressie van de show.
Beelden  Wagenberg - deel 1
Graag nemen wij u mee op een 
interessante tour langs de vele 
standbeelden en monumenten 
in de gemeente Drimmelen. 
Hoe vaak komen wij als inwo-
ners van de gemeente Drim-
melen niet in ons eigen dorp of 1 van de 5 andere? Ontelbare 
keren! En elke keer weer rijden of lopen wij, zonder echt nog 
te kijken, langs al die standbeelden en monumenten die daar 
overal staan. Samen met de gemeente Drimmelen willen wij als 
Omroep Drimmelen daar graag iets aan doen. In deze miniserie 
geven wij ruimschoots aandacht aan alle kerkdorpen met hun 
eigen specifieke beelden en monumenten. Deze keer ziet u deel 
1 over de beelden in Wagenberg.
Portret Gerrit van Dongen

In onze serie portretten gaat Joost 
Pieterman dit keer in gesprek met 
Gerrit van Dongen uit Made. Hij ver-
telt in deze uitzending honderd uit 
over zijn leven. Zo komen we heel 
wat te weten over zijn jeugd, zijn 
schooltijd op de Bernardusschool en 

natuurlijk heeft hij mooie verhalen over zijn diensttijd en werk.     
Muziek uit de regio-Mades meezingkoor
In onze serie ‘Muziek uit de re-
gio’ ziet en hoort u deze keer 
opnieuw het Mades Meezing-
koor. Na 2 jaar stilte ging het 
Mades Meezingkoor op 10 april 
weer helemaal los in de Koren-
beurs, tijdens het succesvolle 
jaarlijks meezingfestijn. Wij maakten opnames en laten u in ver-
schillende afleveringen een nummer horen en zien.
Triathlon Terheijden

Dit jaar vond de al weer 38e 
editie plaats van de Triathlon 
Terheijden.  Het was weer een 
gezellige en sportieve dag met 
prachtig weer. Mede dank zij 
de inzet van de organisatie en 

de vele vrijwilligers verliep het evenement op rolletjes. De pas 
18-jarige Sem Kroonen uit Oosterhout liep zijn tweede halve 
triatlon en finishte als eerste. Bij de vrouwen werd Melissa de 
Bruin eerste. 
De Alpe d’HuZes
Alpe d’HuZes is een actie waarbij de deelnemers geld bijeen 
brengen voor de strijd tegen kanker. Ook een flinke groep uit 
onze gemeente nam dit jaar weer deel. Cameraman Marcel 
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Raafs ging een kijkje nemen en maakte beelden. 
Boeren Inzicht
Met de wandel- en fietsroute van de ZLTO, Boeren Inzicht, kunt 
u een virtueel bezoek brengen aan de stallen, kassen en akkers.  
Het is een fietstocht langs 27 boerenbedrijven in de gemeenten 
Oosterhout, Drimmelen en Geertruidenberg. Bij de deelne-
mende bedrijven staat een bord met een QR-code. Wanneer de 
fietsers en wandelaars die met hun smartphone scannen, krijgen 
ze in tekst en beeld het verhaal van dit bedrijf te zien. Later 
komen daar ook video’s bij.  Wij waren aanwezig bij de opening 
van het Drimmelense deel in Lage Zwaluwe. Meer informatie 
vindt u op toerdeboer.nl.

DINASA IN DE PRIJZEN

Fotoclub DINASA uit Wagenberg heeft be-
hoorlijk uitgepakt bij de BondsFotoWedstrijd.
Aan deze jaarlijkse wedstrijd kunnen alle fo-
toverenigingen die aangesloten zijn bij de Fo-
tobond meedoen door 10 foto’s in te sturen.
De ingezonden foto’s worden door een pro-
f e s s i one l e 

jury beoordeeld en zo komt 
men tot een rangorde.
Van de 120 verenigingen die dit 
jaar hun beste werk hebben in-
gestuurd is DINASA op de 11e 

plaats geëindigd.
Als we alleen naar onze afde-
ling (Brabant West) kijken, zijn 
we zelfs eerste.
Ook bij de individuele foto’s, 
1200 in totaal, was het raak.
Ons lid Etty van der Sanden is 
met de bijgaande foto 2e ge-
worden. 

BEZOEK SHELL  DOOR  AGRARISCHE NA-
TUURVERENIGING DRIMMELEN/MOERDIJK

Op 2 juli bezocht een groep van 
25 leden en donateurs Shell Moer-
dijk. Het er naar toe gaan is al een 
beleving, helemaal achter op het in-

dustrieterrein Moerdijk tegen het Hollands Diep aan. Een plek 
waar je zonder reden niet naar toe zou gaan. De ontvangst met 
koffie en introductie over Shell Moerdijk kregen we in de hal. 
Een groot bord met de plaatjes van flora en fauna op het terrein 
aanwezig maakte al indruk. Dit hadden we niet verwacht, we zijn 

toch op bezoek bij een chemiebedrijf. Het eerste misverstand 
werd hiermee al weggewerkt. Na uitleg over de beveiligingsre-
gels ging de groep met 2 begeleiders op weg over het immense 
en gevarieerde terrein van Shell. 
De landbouwers onder ons memoreerden nog aan het verleden 
van dit gebied, namelijk de beste landbouwgronden van West 
Brabant. Voor het industrieterrein werd het opgespoten met 
zand waar elders weer een mooie waterpartij voor in de plaats 
kwam. Een aantal van de boeren begon een bedrijf in Alberta, 
Canada. 
De schrale zandgrond is een prima bodem voor unieke vegeta-
tie die je bijna nergens vindt. De wandeling ging langs de affak-
keltoren waar uitleg werd gegeven over de duurste nestkast van 
Nederland voor de slechtvalk. Na het ontwikkelen van de in-
stallaties om olie te kraken tot een scala van grondstoffen voor 
de industrie bleek de natuur zich ook te vestigen op en rond 
het terrein. Unieke plan-
ten tot zelfs orchideeën 
maar ook klein wild zo-
als haas, konijn, egel en 
ree maar geen mollen! 
In de lucht aalscholvers, 
buizerd, valken en sper-
wer. Bijzonder is ook de 
wand met oeverzwalu-
wen. Het bezoek bleek 
een grote verrassing 
voor de wandelaars en stond in het teken van over elkaar le-
ren. Dit werd ook nog mooi gezegd door onze gids. Shell levert 
vooral grondstof voor verdere verwerking in producten en kle-
ding is daarvan het voorbeeld. Bijna alle kleding heeft vezels in 
zich die hun oorsprong hebben in de chemie. Zoals we daar 
aandachtig luisterden, hoorden we dat zonder deze stof in onze 
kleding we zo goed als naakt zouden zijn. 
Shell, bedankt namens de Agrarische Natuurvereniging Drim-
melen/Moerdijk.

BEPAAL JE EIGEN KOERS!

We streven allemaal naar geluk en 
willen succesvol zijn in wat we doen. 
Zowel in werk als privé.
Maar hoe komt het dat het soms toch 
“niet goed voelt”? Dat de balans ont-
breekt? En wat zijn dan de vijf concre-
te stappen die je helpen niet alleen 
jouw persoonlijke koers te bepalen, 
maar om ook echt voortgang te boe-
ken? En wat kunnen we, vreemd genoeg, daarbij leren van Albert 
Einstein?
In de cursus “Bepaal je eigen koers” laat ik je een eenvoudig 
maar krachtig model zien om richting te geven aan jouw werk- 
en privéleven. Inclusief concrete stappen en praktische instruc-
ties. 
En aan het einde van de cursus heb jij jouw persoonlijke plan, 
waar je direct mee aan de slag kunt.
Door jouw plan wordt het makkelijker om de juiste keuzes te 
maken.  Je stapt sneller en met meer vertrouwen uit je comfort-
zone.  En je bent in staat om betere en diepgaandere banden 
met anderen aan te gaan.
Over deze cursus:
* We starten eind september.
* Het betreft 5 avonden van 2 uur per sessie.
* De sessie worden gehouden in Buurthuis De Cour in Terheij-
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den.
* Tussen de sessies zitten steeds twee weken waarin je zelf aan 
de slag gaat.
* De gehele opbrengst komt ten goede aan De Cour.
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, stuur dan een mail naar 
BepaalJeEigenKoers@gmail.com.
Tot ziens op de eerste avond!
Roland Huijbregts

IN EN UIT DIENST

Ming:
Graag stel ik mezelf aan jullie 
voor. Ik ben Ming Ho, 22 jaar 
en ik kom uit Rijsbergen, een 
dorpje in de gemeente Zundert.  Sommige van  jullie zullen mij mis-
schien al kennen van mijn stageperiode bij  SWO.   Vanaf februari 
2021 heb ik een meewerkstage gelopen van één jaar. Daarna heb 
ik nog een halfjaar mijn afstudeerscriptie geschreven bij SWO en 
per juli ben ik werkzaam bij SWO als Coördinator informele zorg.   
Door mijn stageperiode heb ik goed kennis kunnen maken met 
SWO en de gemeente Drimmelen. Mijn stagebegeleiders Riekje 
& Annemarie hebben hun enthousiasme en affiniteit voor de 
gemeente goed op mij overgebracht.  Waardoor ik met veel zin 
en plezier uitkijk om velen van jullie te ontmoeten tijdens mijn 
werkzaamheden in de gemeente Drimmelen!
Riekje:
Er is een tijd van komen en gaan, luidt een spreekwoord. Ik had 
echter vijf jaar geleden niet kunnen bedenken dat ik nu al zou 
vertrekken bij SWO Drimmelen. Met veel enthousiasme kon ik 
immers aan de slag. Wat een fijne collega’s en samenwerkings-
partners kreeg ik. En natuurlijk de mooie ontmoetingen met 
mantelzorgers en vrijwilligers in de gemeente Drimmelen. Echt, 
ik had bijna geen reden om te vertrekken, totdat dit voorjaar 
een aanbod kwam om wethouder in Loon op Zand te mogen 
worden. En dit aanbod kon ik niet afslaan. Sinds een paar weken 
mag ik nu wethouder zijn. Dat betekent dat ik het stokje mag 
overdragen aan Ming en de andere collega’s. 
Helaas gaat persoonlijk afscheid nemen van iedereen niet lukken 
maar hierbij wil ik u alle goeds toewensen en wie weet ontmoe-
ten we elkaar nog eens!
Lieve groet, Riekje van  Vugt
Annemarie:
Wat moet ik nog zeggen na deze mooie woorden van mijn col-
lega’s….  Ook ik heb besloten te stoppen als Coördinator infor-
mele zorg bij SWO.  Jullie zullen denken,  dat is snel na pas 1½ jaar 
hier te hebben gewerkt, dat klopt. Het afgelopen jaar kwam ik er 
steeds meer achter dat deze functie niet bij mij als persoon past, 
ondanks dat ik SWO een warm hart toe draag. Een bruisende 
organisatie met zeer fijne collega’s, vrijwilligers, samenwerkings-
partners en natuurlijk niet te missen geweldige mantelzorgers.  
Het gaat jullie goed!    Annemarie van Leeuwen
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DE KLEINE SCHANS KOMT  TOT LEVEN

Een van de bijzonderste plekjes in Terheij-
den is toch wel de Kleine Schans met haar 
belangrijke rol in de 80-jarige oorlog en 
de verdediging die zij nu nog steeds vormt 
tegen het water. Maar de Schans verdient 

het om nog mooier te worden, vinden veel  Traaienairen en ook 
wij van de lokale  VVD. 
De Kleine Schans heeft een indrukwekkende geschiedenis en 
verdient het om weer in ere hersteld te worden, want het is een 
prachtig stukje Terheijden waar we trots op mogen zijn. In het 
nieuwe ontwerp voor de Kleine Schans wordt de Schans als ves-
tingwerk in ere gehouden, maar wordt er een indrukwekkende 
entree voor inwoners en toeristen toegevoegd. Er komen wa-
terspuwers en een watertrap waarlangs het water de dam af zal 
stromen aan weerszijden van de entree. Dit moet een aantrek-
kelijk en spectaculair gezicht geven! Ook zal er een film rondom 
de Schans te zien zijn om extra aandacht aan de geschiedenis 

van de Schans te geven. In de film staat de rol van Terheijden 
in de 80-jarige oorlog centraal. Maar tussen de kanonschoten 
door komen onze lokale  VVD’ers en Traaienairen Mario Ruis 
en Wouter van Bekhoven in de rol van huurling ook nog voorbij. 

Daarnaast wordt de waterkwaliteit bij de Schans verbeterd, zo-
dat vissers daar straks weer hun lijntje kunnen uitgooien. Ook 
zal de hele omgeving rondom de Kleine Schans in het zonnetje 
worden gezet met onder andere molen De Arend, de haven, de 
rivier de Mark en de energiebrouwerij van het TEC. Zo kunnen 
inwoners en toeristen straks ook in dit gebied genieten van het 
prachtige Terheijden. Je kunt straks lekker langs het water lopen 
met de (klein)kinderen, vrienden en vriendinnen en tegelijkertijd 
iets leren over de geschiedenis van Terheijden. En daarna kun je 
gezellig nagenieten op een terrasje. 
Ben jij nieuwsgierig geworden? Kom dan een kijkje nemen,  als 
de Schans vernieuwd is!
De fractie van VVD Drimmelen

DE  EERSTE 3 MAANDEN  ALS 
GEMEENTERAADSLID 

Na het flyeren met tractoren, het ZLTO-debat, diverse ande-
re activiteiten en de voor mij positieve verkiezingsuitslag ver-
tel ik graag over mijn eerste 3 maanden van het raadswerk.  
Sinds de beëdiging op 30 maart ben ik meerdere keren per 
week in het gemeentehuis aanwezig om mij in te zetten voor de 
bewoners van de gemeente Drimmelen. Zowel door mijn partij-
genoten van Lijst Harry Bakker als door andere raadsleden ben 
ik hartelijk ontvangen en word ik goed begeleid als nieuwkomer.

In de afgelopen periode heb ik al meerdere verzoeken gehad 
van bewoners van de gemeente Drimmelen om zaken te onder-
zoeken of te verbeteren. Ik ben blij dat mensen mij al zo snel 
weten te vinden en dat ik mij kan inzetten voor hen. Graag wil 
en blijf ik mij binnen de gemeenteraad de komende jaren vooral 
inzetten voor het (agrarische) buitengebied. Daarmee wil ik ge-
hoor geven aan de voorkeursstemmen die ik heb behaald met 
de verkiezingen. 
Mocht u verbeteringen of aanbevelingen hebben voor onze 
mooie gemeente, schroom dan niet om mij te mailen. Mijn mail-
adres is sdamen@drimmelen.nl. 
Suzan Damen, Lijst Harry Bakker 

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

Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 16 juli 19.00 uur: Eucharistieviering. Afsluiting sei-
zoen.  Voorganger: pastoor R. van Bronswijk. Koor: Anthony Sin-
gers.
Zondag 17 juli 11.00 uur: Doop Marly Embrechts. 
             12.00 uur : Doop Noud Stoop.
Zaterdag 23 juli 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: 
pastoor R. van Bronswijk. Koor:  Tempeliers.
Mededeling
Iedere zaterdag zomeropenstelling in zaal “de Abt” en in de H. 
Antonius Abt kerk tot en met september.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is geopend op vrij-
dagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 076 5931216.  U kunt dan 
afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, een gesprek, 
opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzen enz. 

POLITIEK

KERKEN

Suzan Damen, 2e van rechts na de beëdiging van 30 maart 2022
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In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact opnemen 
met telefoonnummer 06-51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig 
wonen, laat het dan a.u.b. weten 
aan het parochiekantoor, Mark-
straat 2, 4844 CR Terheijden tel. 
076 5931216 of via e-mailadres 
terheijden@naardekerk.nl. 
U bent van harte welkom.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Subsidie groene daken en gevels
De gemeenteraad besloot vorig jaar om 
subsidie te verlenen voor de aanschaf en 
aanleg van groene daken en gevels. Hieraan 
zitten -voor zowel mens als milieu- concrete 
voordelen en het maakt onze gemeente weer een stukje groener. 
Vanaf 1 maart konden woningeigenaren een aanvraag indienen 
voor deze regeling. Inmiddels hebben 
we ruim 30 inwoners blij kunnen 
maken en is het subsidieplafond van 
€ 50.000,- bereikt. Momenteel wordt 
deze subsidieregeling geëvalueerd, maar 
zeker is dat de regeling vanaf 2023 een 
vervolg krijgt. Interesse? Houd onze 
(sociale) media in de gaten!
Handtekening onder routeplan voor nieuwbouw Stuifhoek
Op 30 juni is de samenwerking vastgelegd voor de realisatie van 
Integraal Kindcentrum De Stuifhoek in Made. Met het onder-
tekenen van de samenwerkingsovereenkomst hebben school-
bestuur SKOD, kinderopvang Kibeo en de gemeente de route 
vastgelegd voor de bouw van het nieuwe IKC De Stuifhoek, dat 
naar verwachting in 2025 opgeleverd wordt. Eveline Bos van 
Kibeo, Wim Klaassen van SKOD en wethouder Jürgen Vissers 
tekenden het document.

“We zetten hiermee een belangrijke stap,” aldus wethouder Vis-
sers. “We zetten niet alleen een gebouw weg voor de komende 
veertig jaar, maar zorgen er ook voor dat de volgende genera-
ties kinderen hier kunnen leren, spelen, ontdekken en opgroei-
en. Een mooie stap voor het dorp Made! Na de zomer gaan we 
snel met alle betrokkenen in de omgeving praten om de volgen-

GEMEENTE

vlnr Eveline Bos Kibeo, weth Jürgen Vissers, Wím Klaassen SKOD
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de stap te kunnen zetten.”
Bekijk het volledige nieuwsbericht op www.drimmelen.nl/
nieuwsoverzicht. 
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Weegbree 15: Realiseren dakopbouw. 
Terheijden, Molenstraat 48: Uitbreiden woning.
Wagenberg,  Van Schendelstraat 6:  Verbreden oprit.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wagenberg, Scheermakershof 3: Plaatsen dakkapel.
Wagenberg, Van Schendelstraat 12: Uitbreiden woning en bou-
wen erker.
Wagenberg, Parallelweg 22: Plaatsen zonnepanelen op gemeen-
telijk monument.
Terheijden, Baroniestraat 21: Plaatsen balkonhek inclusief trap 
op vergunningsvrije aanbouw.
Terheijden, Vlasweel 3: Plaatsen dakkapel op voor- en achter-
dakvlak.
Wijziging individuele gehandicaptenparkeerplaats
Wijzigen onderbord gehandicaptenparkeerplaats Postweg Wa-
genberg door kenteken nieuwe gebruiker.

INSCHRIJVING DE OUDE WEIDELOOP 
GEOPEND

Vanaf nu kunt u inschrijven voor het 
hardloopevenement De Oude Weide-
loop, op zondag 18 september in 
Wagenberg.      Dit kan via www.deoude
weideloop.nl.
De Oude Weideloop wordt één groot dorpsfeest voor 
de hele familie!
Zondag 18 september gaat het gebeuren. De Oude Weideloop 
nieuwe stijl, tweede editie. De route gaat niet alleen langs de 
weilanden maar ook door het dorpshart van Wagenberg.
12.30 uur 1 en 2 km: De kinderen rennen een rondje om 
de kerk. Zij kunnen natuurlijk alle support gebruiken, dus we 
vragen familie en vrienden om ze aan te moedigen! Als ze het 
nog een beetje spannend vinden, mogen papa of mama natuur-
lijk meelopen. De rest van de middag kunnen zij zich vermaken 
op het Van den Elsenplein waar een groot springkussen staat, 
ze kunnen geschminkt worden en er is vermaak van dans en 
muziek.

13.00 uur 5 km., 14.00 uur 10 km: Deze route gaat door het 
pittoreske centrum maar ook langs de Put en door de polders 
van Wagenberg. Het parcours wordt aangekleed met muzikan-

OP HET NIPPERTJE....
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ten van dj’s tot blaaskapellen. Dit alles om de loper een extra 
boost te geven zodat ze met een goed gevoel over de finish 
gaan. De 10 km rent 2 maal de 5 km route.
Uitnodiging
Bij deze nodigen wij u en uw gezin van harte uit tot het bijwo-
nen van en/ of het deelnemen aan het evenement. Het wordt 
een dag voor jong en oud. Er is live muziek en voor de kinderen 
is er heel veel vertier.  We gaan er een mooi, sportief dorpsfeest 
van maken!
Inschrijven = een doel hebben! 
“Hoe hard of hoe zacht je ook rent, je verslaat iedereen die op 
de bank ligt!” Doe mee en schrijf je vandaag nog in via www.
deoudeweideloop.nl.
Voor vragen en/ of opmerkingen kunt u contact opnemen via 
info@deoudeweideloop.nl. Like ons op Facebook en Instagram 
en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.
Tot ziens op zondag 18 september.
Met sportieve groet, de organisatie van De Oude Weideloop

Rondom de Toren wordt bezorgd op 
woensdag of donderdag.

Geen RdT in uw brievenbus? 
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

of bel 076 5932137.
Graag uw naam, postcode en huisnummer vermelden.

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

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl.

Dit is de voorlaatste Rondom de Toren 
voor de zomervakantie.

De laatste (RdT 1088) verschijnt 
op 27 en 28 juli. 

Zie pagina 2 voor de uiterste inleverdatum.
RdT 1089 komt op 7 en 8 

september uit. 
Kopij en advertenties daarvoor kun je

inleveren tot 31 augustus.
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