RONDOM
RdT
DE TOREN
Terheijden

Wagenberg

Tweewekelijks informatieblad
42e jaargang nr. 1000 special
24 oktober 2018
Oplage: 3650 stuks.

.
.
.
l
a

i
c
pe

S
T

d
.R

..

&

OP DE FOTO LEDEN EN OUDLEDEN VAN RdT. FOTO GEMAAKT DOOR ANGELIQUE KLOMP

DE DUIZENDSTE
1.000 keer. Voor de duizendste
keer is het weer gelukt een Rondom de Toren in elkaar te zetten.
Een indrukwekkend aantal. Nog
wat cijfertjes: het aantal pagina’s wat totaal in elkaar is gezet
circa 24.000, in de loop van 41 jaar zijn omstreeks 65 personen
betrokken geweest bij het samenstellen, besturen en onbetaald
bezorgen van dit mooie blad.
Om dit aantal nummers te bereiken heeft Rondom de Toren 41
jaar moeten overleven. Dat is niet altijd gemakkelijk geweest,
financieel niet en het aantal vrijwilligers fluctueerde nogal. Maar
wij zijn er trots op dat in al die jaren Rondom de Toren slechts
1x keer niet is bezorgd door vervelende externe omstandigheden. Dat wij duizend keer konden verschijnen is mede te danken
aan u: zonder kopij geen blad, ons motto is al jaren RDT is
er voor en door de inwoners van Terheijden en Wagenberg. U geeft hier in groten getale gehoor aan door het inzenden van kopij en foto’s.
Ook onze adverteerders, die trouw in ons blad adverteren, zorgen er mede voor dat Rondom de Toren het al 41 jaar overleeft.
Als u, lezer, adverteerder, (sport)vereniging, stichting, ons blijft
bestoken met kopij, advertenties en een jaarlijkse donatie, dan
blijft Rondom de Toren zeker nog een aantal jaren voortbestaan.
Met vriendelijke groet,
Team Rondom de Toren

rekening van mijn kant moet dat ongeveer eind jaren 70 geweest
zijn, ongeveer 40 jaar geleden.
Dat deze mijlpaal is bereikt, is allereerst te danken aan een heel
groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Want het mag wel gezegd worden; zonder deze mensen zou dit in Terheijden en Wagenberg goed gelezen tweewekelijkse blad nooit een dergelijke
hoeveelheid edities hebben gehaald. Om hier nog eens extra bij
stil te staan is er onlangs een feestelijke reünie geweest voor de
(voormalige) bestuurs- en redactieleden van Rondom de Toren.
Dit is voor het nageslacht ook nog eens vastgelegd op de gevoelige plaat. Een mooie momentopname voor degenen die zorgdragen voor de totstandkoming van de toekomstige edities. Maar in
de tweede plaats dank ik ook de adverteerders die het mogelijk
hebben gemaakt dat het blad al deze jaren is uitgegeven. Het een
kan niet zonder het ander want ook voor het bedrijfsleven was
en is het aantrekkelijk zich in Rondom de Toren te presenteren.
In een ver verleden werd het blad in zwart-wit uitgegeven maar
sinds lange tijd ook in full colour. Soms krijg ik zelfs wel eens een
glossy magazine onder ogen. Prachtige foto’s sieren de omslag
van het blad en geven vaak een mooi beeld van de dorpen Terheijden en Wagenberg en de natuur in alle jaargetijden.
Rondom de Toren is een blad voor en door de inwoners van
Terheijden en Wagenberg heb ik mij laten vertellen. En daar
ligt de kracht van dit blad. De redactieleden beseffen dat het
blad van groot maatschappelijk belang is voor zowel verenigingen, stichtingen, politiek en ondernemers. Met name nieuws
over evenementen die plaatsvinden of een nabeschouwing
van een georganiseerde activiteit, informatie over de politiek,
gemeentenieuws, persoonlijke verhalen zijn voor de lezers/inwoners van Terheijden en Wagenberg aantrekkelijk om te lezen.
De Stichting is ook met de tijd meegegaan, de website en de
facebookpagina worden goed bezocht. En dat is een ‘must’ in
deze tijd.
De slogan ‘Rondom de Toren, al jaren een begrip in Terheijden
en Wagenberg’ geldt volgens mij echt voor alle inwoners uit
Terheijden en Wagenberg.
Ik wens de Stichting en de lezers dan ook nog veel mooie edities
toe voor de toekomst.
Gert de Kok burgemeester.

MIJLPAAL VOOR RdT

Maar wie houden deze paal momenteel overeind?

1000e EDITIE RONDOM DE TOREN
Het is een eer dat ik als burgemeester van de gemeente
Drimmelen in deze speciale
editie de bestuurs- en redactieleden van Stichting Rondom de
Toren van harte mag feliciteren
met dit bijzondere feit.
1000 edities Rondom de Toren, een bijzondere mijlpaal is
bereikt! Inmiddels zijn we vele
jaren verder na de datum van
oprichting. Ik heb nergens een
datum van oprichting kunnen vinden maar volgens een grove be-
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De 1000ste RdT! Wàt een mijlpaal. Deze ploft elke 2 weken gezellig bij u op de mat, maar dat gaat natuurlijk niet geheel vanzelf. We maken het blad met een club mensen, die zich stuk
voor stuk op hun eigen manier, inzetten voor dit blad. Ik dacht
dat het een keer leuk zou zijn om u mee te nemen naar een
algemene vergadering. Zo’n 4 keer per jaar plannen we deze
in en deze keer valt de vergadering op een warme 2 juli. Want
al lijken we een geoliede machine, we zien elkaar niet allemaal
even vaak. Dus het is goed om buiten de onderwerpen die er te
bespreken zijn, ook het onderlinge contact up to date te houden. Iedere vergadering is bij iemand anders thuis. Deze keer is
het bij Peter en Tiny van den Broek. Normaal gesproken zou
Gerda, sinds 2013 redactielid en sinds twee jaar ook secretaris, tijdens de vergadering notuleren en daar na afloop een
gedetailleerd verslag over maken. Punctueel als ze is, zal elke
zin die ertoe doet op papier belanden. Waar ik wel benieuwd
naar ben: Wat zou Gerda over zichzelf te notuleren hebben?
Ik ben Gerda Loonen en ik ben sinds begin 2013 lid van de redactie van RdT en later kreeg ik het secretariaat erbij. Al voor de
vergadering ben ik ermee bezig: nog even de agenda en de notulen
doornemen, alles bij me? En dan zitten we met de hele club aan

de tafel. De vergadering start en ik zit met pen en papier klaar.
Alles, maar dan ook bijna alles schrijf ik op, zodat ik daarvan later
thuis een goed verslag kan maken. Er wordt nogal eens van het onderwerp afgeweken. Dat is op zich niet zo erg, maar als het weer
‘serieus’ begint te worden, vergeet ik wel eens om weer te gaan
schrijven. Maar uiteindelijk komt er dan toch een duidelijk verslag.
Echter, deze avond heeft ze zich afgemeld. Maar hoe jammer dat ook is, Tiny grijpt het notitieblok en roept: Ik notuleer! Onze Tiny zit ondertussen helemaal klaar, pen in de
aanslag. Ze is sinds 2008 bij de club en versterkt de redactie. Als je haar niet kent, zou je haar als stil kunnen bestempelen, maar wanneer het erop aan komt, roert ze haar
mondje zeker wel! Zou ze dat ook over zichzelf kunnen?
Waarom ik bij Rondom de Toren ‘zit’? 10 Jaar geleden zat de redactie van de toenmalige Rondom de Toren al om redactieleden
te springen. Ik had nog wat tijd over en ik ging bij de Toren. Veel
mensen vragen of wij de artikelen zelf schrijven maar dit is niet
het geval, wij corrigeren, meer niet. We zijn een leuke club mensen met ieder voor zich zijn of haar eigen talenten voor de Toren.
Sinds kort is de Toren ‘voorzitterloos’. Moeiteloos pakt Peter van
den Broek de hamer op. Officieel is Peter de penningmeester. Hij
heeft tijdelijk dus een dubbele taak en brengt ons, met de hamer
nog in de hand, vlug en adequaat op de hoogte van de financiële
ins en outs van onze stichting, waaruit blijkt dat Rondom de
Toren nog steeds gezond is! Cijfers zijn Peter dan ook toevertrouwd. Hij bekleedt niet voor niets meer posities in meerdere
verenigingen op vrijwillige basis. Hoe zou hij zichzelf becijferen?
19 jaar geleden vroeg Liesbeth Verdaasdonk of ik wellicht penningmeester wilde worden van Rondom de Toren. Het blad kende ik natuurlijk al en om daar wat administratie te gaan doen leek mij wel
wat, vooral ook omdat Liesbeth zei: ‘Het kost je niet zo veel tijd’!
Dat heb ik gemerkt. Het is nooit saai of een sleur geworden, er gebeurde altijd wel wat. De ommezwaai van alles met hand verzamelen
naar email, van samenstellen en opmaak door de drukker naar zelf
samenstellen en opmaak. Elk jaar balanceerden we op de rand van
verlies en winst. Crisis in 2010/2011: redden we het wel of niet. Het
moge duidelijk zijn, het is nu 2018. Het antwoord is dus JA!
In al die jaren samengewerkt met fijne, hardwerkende mensen om
een mooi blad te maken, vergaderingen waren/zijn vaak heel gezellig,
veel gelachen soms gehuild.
Dan gaat het woord naar onze acquisiteur Johan den Ridder. Johan is al jaren verantwoordelijk voor het werven
van adverteerders, wat voor een groot deel zorgt voor
onze financiële draagkracht. Johan is hier fantastisch in. Hij
neemt deze job uitermate serieus. Johan vertelt professioneel over het afgelopen kwartaal, ondersteund met tabellen.
Hoe zou Johan zichzelf eigenlijk een advertentie verkopen?
In een van de uitgaven van Rondom deToren in 2011 stond een berichtje dat, als er niet meer vrijwilligers kwamen, dit blad zou ophouden te
bestaan. Welnu dat vond ik wel zonde, want het blad bestond al meer
dan 30 jaar, dus meldde ik mij aan als vrijwilliger. Ik werd gevraagd
naar een redactievergadering te komen aan de Markkant. Maar toen
ik dat had meegemaakt, dacht ik: dit nooit, dit is niets voor mij. Ik heb
toen gezegd: Dat is niets voor mij, laat mij maar wat gaan schooien
voor advertenties etc. Zodoende heb ik dus de functie advertentie- en
acquisitiemedewerker gekregen binnen onze stichting. M.v.g., Johan
Natuurlijk zijn de redactieleden ook paraat! Liesbeth Verdaasdonk zal niet gauw verzaken! Ze ziet de Toren bijna als d’r kindje. Officieel redactielid, maar in werkelijkheid vliegende kiep! Afgelopen tijd was ze erg druk met o.a.
hun verhuis, maar de Toren blijft één van haar prioriteiten!
Van drukker tot bezorger, niets ontsnapt aan haar kritisch
oog. Hoe zou dat oog eruitzien als ze naar zichzelf kijkt?
Ik ben Liesbeth Verdaasdonk en ik ben alweer heel wat jaartjes betrok-
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ken bij RdT. Verschillende taken horen bij mijn pakket: (eind)redactie,
bezorgklachten proberen op te lossen, mooie foto’s verzamelen, contact met de drukker onderhouden, het in elkaar zetten van RdT en
vast nog wel een paar..... Ik vind het hartstikke leuk om te doen, ben
elke keer weer megatrots als er zo’n mooie Toren in de brievenbus ligt!
Dan Tad Blotnicki. Buiten dat hij de kopij verdeelt onder de redactieleden, zorgt hij er ook mede voor dat de Toren er mooi
uit komt te zien. Hij zet met steeds een ander redactielid de
Toren om de week in elkaar. Hoe zit hij zelf eigenlijk in elkaar?
Ik ben Tad en sinds 2003 bij de Toren. Als redactielid, tevens vind ik het
leuk om de Toren in elkaar te zetten. Het leukst vind ik eigenlijk om
de Toren zo af en toe in een ander jasje te steken. Een nieuwe lay-out
maken en lekker creatief bezig zijn door weer eens een nieuw logo te
verzinnen. Ik zet de Toren in elkaar met steeds weer een ander redactielid. Dit meestal op vrijdagochtend bij ons in de winkel ‘Toptiekske.
Ondertussen zijn we bij de rondvraag aanbeland. Ik voel een
afronding aankomen en iedereen krijgt trek in een versnapering.
Ik neem van de gelegenheid gebruik om tijdens deze rondvraag
iets over mezelf te vertellen.
Ik ben sinds 2011 bij de Toren. Als redactielid, maar het
allerleukste vind ik om advertenties te verzinnen en te maken
voor enkele adverteerders van ons blad en covers te maken
voor speciale edities zoals bv. kerst. Soms verschijnt er een
redactioneel stukje van mijn hand. Ik probeer het creatieve brein
te zijn. Of dit lukt, kunt u zelf bepalen, maar ik heb er plezier in!
Ondertussen..... ergens tussen Shanghai en Novosibirsk
laat Max Pruijsers weten hoe de website ervoor staat.
Over vliegende kiep gesproken... Zou hij ons vanuit
zo’n ver land kunnen vertellen wat hem bezighoudt?
Een aantal jaren geleden zag mijn vrouw Roxanne op de voorpagina
van Rondom de Toren editie 917 staan dat er gezocht werd naar een
nieuw redactielid, dat tevens kennis heeft van websites onderhouden.
Tijdens mijn werk verblijf ik vaak in hotels. Omdat ik daar soms
wat tijd over heb, had ik mijn oude hobby websites maken net weer
opgepakt. Omdat het mij ook leuk leek om wat voor Terheijden en
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Wagenberg te betekenen heb ik mezelf opgegeven. Niet lang na een
gezellig gesprek bij ‘Toptiekske met Tad en Gerda mocht ik aan de
slag. Een paar maanden daarna werd onze tweeling Loek & Siem
geboren. Mijn werk, met toen ineens drukke gezinsleven, heeft
ervoor gezorgd dat ik eigenlijk nooit echt een volwaardig redactielid
ben geworden. Vergaderingen moet ik helaas ook vaker afzeggen
dan dat ik erbij kan zijn. Maar van over de hele wereld houd ik
alsnog met liefde en plezier de website en social media van ons
tweewekelijks blad bij! Groetjes uit (inmiddels) Sao Paulo, Max
Om half 10 wordt er afgehamerd, drankjes worden ingeschonken,
versnaperingen komen op tafel. Al gauw dwalen de gesprekken
af naar verbouwde huizen, WK voetbal (tijdens deze vergadering
de wedstrijd België - Kroatië) en vakanties. We zijn een bonte
ploeg, met verschillende èn gezamenlijke interesses, maar met
één doel voor ogen... Rondom de Toren op tijd op uw mat!!
In de tijd tussen de vergadering en heden zijn er verschillende ideetjes opgeborreld. Eéntje ervan was een cover te maken met alle oud-leden en huidige leden van RdT. En als we
er dan tòch waren konden we er ook maar gelijk een reünie
van maken. Inmiddels is deze gezellige avond geweest zoals
op de cover dus te zien is. Deze foto is geheel belangeloos
en met veel liefde gemaakt door Angelique Klomp. We willen
haar bedanken voor haar inzet en foto’s! Zelf hadden we bedacht dat het handig zou zijn als we boven elkaar konden staan
tijdens het maken van de foto. Zo kwam al vlug de kleurrijke tribune in zicht van De Cour. Rini van De Cour stelde zijn
zaal ter beschikking voor onze club. Een sympathiek gebaar!
De 1001ste RdT zal verschijnen in een nieuwe outfit. Het logo
zal veranderen, de cover krijgt een upgrade. Kortom: we hebben
de bedoeling om onze Toren een beetje moderner te maken.
Maar u hoeft er geenszins over in te zitten: ons motto blijft
gehandhaafd! Rondom de Toren, uw tweewekelijks informatieblad voor en door inwoners van Terheijden en
Wagenberg.
Mariëlle
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INTERVIEW MET CHRIST VERDAASDONK ochtend vroeg alles ging overtypen!! Uiteindelijk is na deze hecWaarom en hoe ben je bij RdT gekomen?
Toen de gemeentelijke herindeling een feit werd, en RdT
niet meer het gemeentelijk
informatieblad was (wat overigens wel is gevraagd door de
gemeente), moest er een heel
nieuw plan komen voor RdT.
Want geen informatieblad betekende ook geen subsidie en
dus veel minder inkomsten. Er
stond toen een oproep in RdT
voor vrijwilligers, zeker ook gezien de nieuwe situatie. Een aantal nieuwe mensen heeft zich
toen aangemeld, waaronder ik. Ik vond de Toren een mooi fenomeen wat zeker niet verloren mocht gaan. Er begon toen
wel een hele hectische tijd. Er moesten inkomsten gevonden
worden; politieke partijen werden bezocht om toch de subsidie
te laten doorlopen (dit lukte een beetje….we kregen afbouwend nog een jaar); we bezochten adverteerders; er werden afspraken gemaakt met de Molenwinkeliers enz. enz. Uiteindelijk
werd ook de bezetting van de Toren helemaal anders. Er waren
3 onderdelen: acquisitie, redactie en eindredactie. De acquisitie
hield ook o.a. in dat we elke 2 weken langs alle adverterende
winkeliers gingen om de advertenties op te halen…… Er waren
2 groepen redactie die afwisselend per 2 weken de Toren in
elkaar zetten. Halverwege de avond ging het product naar de
eindredactie, die het verder redigeerde en controleerde en ’s
avonds laat werd het eindproduct (geschreven, getypt, geplakt,
losse foto’s) naar de drukker in Made gebracht, die de volgende
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tische tijd de Toren toch weer vlot getrokken en wederom een
succes geworden. In die tijd was ik redactielid. We hebben heel
hard gewerkt, veel lol gehad en ook veel discussies……dat ging
er soms fors aan toe. Maar altijd met één gezamenlijk doel: een
zo goed mogelijke Toren voor Wagenberg en Terheijden. En dat
lukte en lukt nog steeds. Ik ben er trots op daar onderdeel van
te zijn geweest!
Van wanneer tot wanneer was je voorzitter?
In 2011 zat RdT weer in een dip. De “schwung” was eruit, de
interesse van de lezers nam af, evenals de bereidheid om te adverteren en dus de inkomsten. Zelfs de drukker (toen in Rijen) kon nauwelijks betaald worden. Vrijwilligers gingen ermee
stoppen en regelmatig verschenen er oproepen voor vrijwilliger.
Kwamen die niet, dan zou RdT ermee moeten stoppen….!! Dat
mocht in mijn ogen niet gebeuren en gelukkig dachten er nog
een paar mensen zo over. Op 1 augustus 2011 begon er een
“nieuwe” RdT-ploeg. Enkele ervaren mensen bleven, o.a. Peter
en Tiny v/d Broek en Tad Blotnicki en dit werd aangevuld met
Mariëlle Blotnicki (redactie), Liesbeth Verdaasdonk (opmaak en
eindredactie), Johan de Ridder (acquisitie) en mijn persoontje
als voorzitter. Natuurlijk hebben we voor 1 augustus intensief
en veelvuldig vergaderd, gesproken en geïnformeerd. Het schip
moest losgetrokken worden, maar moest ook weer zelfstandig
kunnen varen. Twee oplossingen stonden bovenaan (en dat zijn
oude ondernemerswetten): inkomsten verhogen en kosten verlagen. Hoe dat te doen is het direct volgende item. We waren
veel geld kwijt aan de drukker. Logisch: die zette alles in elkaar
en drukte de Toren. Hier moest wel wat te halen zijn. We hebben toen besloten om de Toren zelf in elkaar te zetten. Vooral
Liesbeth en Tad hebben de tanden hierin gezet. Ga er maar aan
staan: nooit gedaan en 2 maanden later moet er een Toren in de
brievenbussen liggen….!! Dankzij zelfstudie, hulp van de nieuwe
drukker (Gianotten uit Tilburg), fouten maken en opnieuw, later
ook cursussen gevolgd enz., slaagden zij erin een zeer acceptabele Toren te produceren. Maar we besloten ook nog eens om
in kleur te gaan uitkomen! Daar snapte niemand iets van, maar
daar heb ik me heel sterk voor gemaakt. Kleur betekende immers: aantrekkelijker om te zien, aantrekkelijker om in te adverteren, maar natuurlijk ook meer kosten en geld was er niet……
Na veel rekenen bleek het zelf maken van de Toren mét het
drukken in kleur bij de nieuwe drukker goedkóper dan tevoren
in zwart-wit. En het gewenste effect was daar, toen bleek dat
de adverteerders én de lezers heel enthousiast waren over de
kleurendruk! Het was een risico, maar het pakte geweldig uit.
Heel veel dank is verschuldigd aan alle mensen van de Toren
in die tijd, maar met name aan Johan den Ridder, die zoveel tijd
en energie stopte in het benaderen van adverteerders, en aan
Tad en Liesbeth, voor hun durf om zelf de Toren in elkaar te
gaan zetten!! Enige tijd later, toen we weer wat meer inkomsten
hadden én we zelfs enkele schenkingen ontvingen, hebben we
laptops gekocht, schermen, opmaakprogramma’s en cursussen
gevolgd. Het vervolg van RdT was daar en nu zijn we bij het
1000ste nummer. Ik val in herhaling, maar ik ben zo trots dat ik
daar deel van uit mocht maken!! Helaas zorgde mijn gezondheid
ervoor dat ik, met pijn in het hart, in 2015 moest stoppen als
voorzitter van RdT.
Wat waren de hoogtepunten (anekdotes??)
Hoogtepunten waren er vooral als de acties, die broodnodig
waren om RdT voort te kunnen zetten, lukten en we dus weer
door konden. De positieve reacties van lezers vond ik ook hoogtepunten. Ook vond ik de bbq’s (bij mensen thuis, want er was
geen geld!) verschrikkelijk gezellig. Later kwamen er etentjes en
soms een uitje of excursie (want toen was er wat geld voor) en
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ook die waren erg gezellig. Je had dan een gevoel van saamhorigheid. Kan me overigens ook nog een avond herinneren dat we
de eerste Toren na een zomervakantie maakten in de tijd dat dat
nog gebeurde met 2 redacties en een eindredactie. We zaten
bij ons (in de Bosbies), waren klaar met ons werk en de eindredactie (die aan de overkant van diezelfde Bosbies zat) kwam
de spullen halen. Het was heerlijk weer, we kletsten wat en we
schonken wat in. Het werd een supergezellige avond, waarbij de
eindredactie ’s nachts nog het werk moest afmaken!!
Wat voor mij persoonlijk ook hoogtepunten waren, waren de
interviews en redactionele stukjes die ik schreef voor de Toren (“Licht op de zaak”en “Bijzonder”) Prachtige verhalen van

betrokken ondernemers en vrijwilligers. Ook zeer gevarieerd;
de ene keer in een café, de andere bij een begrafenisonderneming en dan weer bij een installatiebedrijf. Één ding hadden ze
gemeen: hoe nurks of onverschillig ze mogelijk toonden, als ze
over hun zaak of werk begonnen te praten veranderden die
mensen en spatten hun passie en betrokkenheid er vanaf.
Schitterende ervaringen!!
Dieptepunten?
Gelukkig niet veel. Sterven van mede-redactielid Cees Boot was
triest. Soms boze reacties van lezers over een stuk of foto in de
Toren. Vaak was dat niet door ons geschreven (immers vóór
en dóór de lezers), maar die reacties waren niet altijd even genuanceerd…… Soms moest ik de telefoon een eindje van me
afhouden tot het wat rustiger werd en je kon (proberen) te
praten. Dat lukte soms wel en soms niet. Ik hield me dan wel
altijd voor: mensen lézen de Toren dus wel, want anders wordt
er niet gereageerd. De bezorging is ook wel een punt van zorg
(niet echt een dieptepunt). De bezorging is al jaren uitbesteed
aan een bedrijf. Dat bedrijf regelt de bezorgers. Als alles goed
loopt is er niets aan de hand, maar……. dat is helaas niet altijd
zo. Vooral in en net na vakanties zijn er nogal eens wisselingen
bij de bezorgers en nieuwe kennen de wijken niet zo goed of
gooien er met hun pet naar (en de Toren in de sloot!). Gelukkig
zijn er ook hele goede en trouwe bezorgers die al jarenlang de
Toren perfect bij u thuis bezorgen. Daar neem ik mijn petje voor
af, doe het maar na: in weer en wind, elke 2 weken en voor een
zakcentje. Complimenten voor deze mensen!! Er is gelukkig wel
goed contact tussen de Toren en Axender, het bezorgingsbedrijf.
Als mensen hun Toren niet ontvangen, geven ze dat door via mail
of telefoon, en de betreffende Torenmensen nemen contact op
met Axender. Die gaan er écht achteraan en worden het zich
herhalende klachten, dan doen ze er ook iets aan: een andere
bezorger dus. Dus lezers: geef het door en heb even geduld; het
komt echt goed!
Bezetting redactie en personeel voldoende/hoe verliep
het opmaakproces
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knip- en plakwerk

In de beginjaren waren er ruim voldoende vrijwilligers, maar dat
werd toch al wel snel een probleem. Vrijwilligers zijn dun gezaaid
helaas en vaak kom je ook bij mensen uit die al van alles doen. Ook
nu is er maar een klein clubje en dat gaat prima zolang er niemand
uitvalt, want dan wordt de werkdruk voor de anderen al snel groot.
In mijn eerste periode was het echt nog wel “houtjes/touwtjes”
redactie- en drukwerk hoor. Lezers uit Wagenberg en Terheijden brachten geschreven briefjes bij de diverse inleveradressen. Dit probeerden we te ontcijferen we en typten dit over.
Ook advertenties werden als “knip- en puzzelwerk” aangeleverd met de woorden: ”Maak er maar wat moois van!” Deze
advertenties haalden we toen nog persoonlijk op bij de winkeliers en ondernemers! Al deze geschreven, getypte, geplakte,
geknipte en gepuzzelde kopij werd dan gecorrigeerd, op volgorde gelegd en genummerd en daarnaast werd dan een “inhoudslijst” gemaakt met het corresponderende nummer met
titels en evt. foto’s. Al die kopij ging samen met de lijst naar
de eindredactie. Die liet daar het oog nog een keer overgaan
en soms werden, na discussie (want we waren allemaal even
eigenwijs haha!) veranderingen aangebracht. ’s Avonds laat (tussen 22.00 en 23.00 uur) werd de hele boel met de auto naar
Made gebracht, waar onze drukker Dalma zat. Mevrouw Van
Dalen (vrouw van de drukker) ging die hele bubs met schrijfsels overtypen en in de computer zetten. Een heidens karwei,
waar ze alle waardering voor verdient! Maar mevrouw Van Dalen maakte ook weleens een foutje, ook in de advertenties en
dan waren de rapen gaar….. De adverteerder wilde niet betalen
voor een foute advertentie, wij stelden de drukker aansprakelijk
en die was het daar weer niet mee eens natuurlijk….. Heerlijke tijden!! Maar toch is dat heel veel jaren prima gegaan op
deze primitieve wijze. Samen met Dalma zorgden al die vrijwilligers ervoor dat ook toen elke 2 weken de Toren op de mat lag.

Wij bedanken onze Hoofdsponsors van de 1000ste Rondom de Toren

Harmonie
Terheijden

06 345 50 680

Hoofdstraat 15a
Terheijden
Telefoon: 076 593 4415

Wij bedanken onze Sponsors van de 1000ste Rondom de Toren

Apotheek Terheijden

A-Tembo

Bousema & van Kuijk

Marja’s Zuivelijs

Marquart Architecten Salon Munnickenheide
Dirks Lichtadvies
En natuurlijk bedanken wij al onze adverteerders
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Toen Dalma stopte gingen we naar Drukwerkcentrum Rijen.
Ook hier weer prima contacten! Maar de werkwijze werd toen
natuurlijk een andere: digitaal! Alles moest digitaal aangeleverd
worden (wél op dvd gebrand en nog steeds ’s avonds wegbrengen!). Dus verandering voor de lezers die stukjes schreven, want
dat moest dus via de computer. Dat was wel even wat. Natuurlijk hebben we in die fase veel mensen geholpen die geen benul
hadden van computer of email. Maar ook de redactie moest alles dus digitaal klaarmaken en inleveren bij de drukker. Ook deze
drukker zorgde, wel in overleg, voor de opmaak van de Toren.
Toen het met name financieel met RdT slecht ging, moest er
wat anders bedacht worden vooral met en voor de opmaak en
het drukwerk. Dat waren de grote kostenposten. Toen hadden
we dus verzonnen om de opmaak zélf te gaan doen ……. Daar
heb ik al over verteld. Dat scheelde enorm in geld, maar legde
een forse druk op enkele Torenmensen. Ook werd een andere
drukker gezocht, die aansloot bij deze manier van werken. Dat
werd drukkerij Gianotten in Tilburg. Toen werd alles digitaal en
niet meer via dvd of stick, maar via WeTransfer en zo. Ook de
samenwerking met Gianotten is prima te noemen, wat dat betreft hebben we steeds wel geluk gehad met onze meedenkende
en -werkende drukkers! Waarvoor hartelijk dank!
Waarom ben je gestopt bij RdT?
Na zo’n 10 jaar vond ik het tijd voor anderen. Mogelijk nieuwe
ideeën en nieuw elan.
De tweede periode ben ik helaas moeten afhaken wegens gezondheidsproblemen. Dat vond ik erg spijtig, want ik deed het
voorzitterschap graag en mijn betrokkenheid was, en is nog
groot. Gelukkig is mijn vrouw Liesbeth nog steeds een belangrijk onderdeel van Rondom de Toren. Zo blijf ik toch op de
hoogte van het wel en wee en zie ik ook de andere redactieen bestuursleden nog met regelmaat. Immers, redactie- en bestuursvergaderingen vinden nog steeds plaats afwisselend bij de
mensen thuis! Gezellig hoor!!
Wat vind je nu van RdT? Wat zou je eventueel willen
veranderen?
Ik vind het nog steeds een heel mooi en prettig leesbaar blad.
Wat ik steeds probeerde toen ik voorzitter was, was om nieuwe
ideeën te lanceren voor de inhoud. Als voorbeeld: columns, foto’s
van huizen en natuur, puzzels, post-its voor “te koop”artikelen
van lezers, strips e.d. Als iets goed loopt, mag je als redactie en
bestuur al best na gaan denken over alternatieven of aanvullingen.
Stilstaan is achteruitgang. “Nieuwe” rubrieken zouden kunnen
zijn: vervolgverhaal over Terheijden en Wagenberg van vroeger
en nu, met als naam “Van De Tol tot de Brug” en “Van de rotonde
tot Ripasso”, kookrubriek met recepten, foto’s van lezers met
BN’ers, rubriek voor de jeugd, markante foto’s van lezers, enz.
Wat in mijn ogen de belangrijkste aanvulling zou zijn voor de
huidige RdT is een reporter! Iemand die tegen onkostenvergoeding, stukjes schrijft over actuele gebeurtenissen, feesten, jubilea, sport, politiek, wel en wee van de dorpen, bouwplannen,
interviews, artikelen voor de jeugd, enz. Dat mis ik en zou denk
ik voor veel lezers interessant zijn. Ook een tweede acquisiteur
zou goed zijn; het is moeilijk, maar o zo belangrijk werk om adverteerders binnen te halen. Die vormen de inkomsten, samen
met de donateursactie! Verder zou ik aan het format niet veel
veranderen. Dat heeft zich wel bewezen in 1000 nummers!!!
Mogelijk een nieuwe huisstijl en/of lay-out….
Hoe zie je de toekomst van RdT (digitale tijdperk)?
Ik zie de toekomst voor RdT wel rooskleurig tegemoet. De Toren
houdt zich goed in deze digitale tijd. Veel mensen willen nog “papier” in handen om te lezen en wil men de Toren digitaal lezen,
dan kan dat via de website en Facebook. Mooie combi toch??!!
Ik hoop dat Rondom de Toren nog vele jaren gemaakt zal blijven
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worden tot “Lering ende Vermaeck”, haha! Ik wens dan ook alle
betrokkenen bij Rondom de Toren van harte gefeliciteerd met het
behalen van deze fantastische mijlpaal en doe er nog maar 1000 bij!

FELICITATIE
Fietsgenootschap de “Pel” feliciteert
Rondom de Toren met de duizendste
uitgave. Wij allen dragen informatieblad
Rondom de Toren een warm hart toe.

RONDOM DE TOREN
VANUIT BREDA

(geschreven bij het 25-jarig bestaan van RdT)
Het is misschien gek en wellicht vergezocht.
Maar vandaag had ik een melancholiek gevoel.
Rondom de Toren - 25e jaargang, 1 mei 2002.
Hoe was het ook weer? Vijf en twintig jaar
geleden?
Stichting Rondom de Toren was net opgericht! Kees Vos, Ad van Oosterhout , Jo Flipsen, Broeder Willem, Ineke Rethans, en ikke
ook nog, ach, ik weet het niet allemaal precies
meer. Eentje moet ik niet vergeten: burgemeester Van Maasakkers. Die nieuweling in Terheijden wilde weten of ie ook wat
gemeentenieuws in het toen al bestaande Rondom de Toren kon
laten opnemen. Dat kon wel, maar... Wagenberg dan en Langeweg? Want Rondom de Toren kwam alleen maar in Terheijden,
de hoofdstad. Uuuuuh!
Kapelaan Kees Vos kwam enige jaren daarvoor al op een dag
- allee avond - bij mij thuis met de vraag: wuldelpen mee RdT?

Ik zei: Ja! Maar dan moet dat ding, zeiden we tegen elkaar, wel
regelmatig uitkomen. Afijn, op de pastorie hadden ze een stencilapparaat en zo. De familie…., sorry familie, ik ben de naam
vergeten, wilde de paginaatjes vouwen en in elkaar steken en
de Katholieke Actie wilde het rondbrengen. En héél bijzonder:
huis aan huis, katholiek of niet, ge kreeg het in uw brievenbus
gepropt!
Dat huis aan huis en de regelmatigheid in de verschijning had
een dubbel effect. Er kwamen vanuit niet-specifiek katholieke
groeperingen vragen om te kunnen publiceren in RdT en later
kwamen de Molenwinkeliers (Koos Deurloo en Kees Karremans) met de vraag: Mogen wij ook adverteren? Oei, wat nou?
Ach, zeiden Kees Vos en ik, als we nou de Molenwinkeliers laten adverteren en we vragen daarvoor een prijske - ahja! - dan
doen we veel dingen in ene keer. RdT kost de parochie geen
cent meer, allerlei groeperingen kunnen voor niks hun nieuws
kwijt- zo is Johan van der Made begonnen met zijn historie over
de kerk Sint Antonius Abt, waaruit later de Heemkundekring
De Vlasselt ontstond -, de Katholieke Actie krijgt wat voor het
rondbrengen en zo had iedereen daar wat aan! En we zijn bezig
in het belang van een gemeenschap! En dat ging allemaal goed!
Tot die Van Maasakkers kwam. En toen kwamen de pallavers, ge
weet dat wel: Zoete lieve Gerritje, wie gaat dat betalen? En welke rechtsvorm? Enne er kwamen veel gesprekken: met de dorpsraad van Wagenberg en met die van Langeweg. Enne calculaties
maken en bedrijven aanschrijven van: Wilde gij adverteren? En
een drukker zoeken die verstand had van zulke dorpsblaadjes!
En hoeveel keren verschijnen? En welke rechtsvorm? En de bezorging? En alle stichtingen, verenigingen etc. aanschrijven met
de vraag: Wilde gullie ons jullie nieuws geven, en huisartsen, etc.
Dat was veel werk voor een klein clubke! Ja, daar sta je allemaal
niet bij stil als je met zo’n blaadje begint. Wat ik wel weet, was
dat we allemaal overtuigd waren van Rondom de Toren. Dat zou
slagen! Want dat was in Terheijden, dat was in Wagenberg, dat
was in Langeweg! En daarvandaan kwamen die uitzonderlijke
gekken die hun schouders eronder wilden zetten. Ik ken nog
meer namen uit die beginperiode, namen van mensen uit de
achtergrond, allee, eentje krijg je nog: Frans Lodewikus. Heel
consciëntieus, heel goed! En Hans Henneke.
Ach, dat was een mooie tijd! En ik ben eerlijk als ik zeg dat we
pas bij nummer 250 - na tien jaar bijkans - ons zelf een etentje op kosten van Terheijden, Wagenberg en Langeweg hebben
toegestaan!
Carel Janssen.

40 JAAR RONDOM DE TOREN
40 JAAR WAGENBERG
Door Cees Vermeulen

Zoals RdT, zo heeft Wagenberg zich steeds veranderd. Mensenwerk toch?
Zeker 1/3 van de Wagenbergse bevolking is nieuw in het dorp,
van 400 woningen gegaan naar 600 woningen, wat bleef was het
inwonersaantal, nl. 2200.
RdT onderging in de voorbije jaren een ware metamorfose, van
een soort stencilwerk naar een prachtig kleurrijk blad met goede teksten. Wagenberg werd steeds meer een dorp dat meer
en meer van anderen afhankelijk werd; niet zo kleurrijk meer
als nu RdT.
Laat u aan de hand nemen en ik voer u langs meer dan 40 jaar
verandering in Wagenberg.
We gingen niet meer uitbreiden maar inbreien, geen nieuwbouwpuist aan een zijde van ons dorp. We realiseerden een
bedrijventerrein in de Thijssenweg, Wagenbergse plannen, Wa-

feliciteert
Rondom de Toren
met hun
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genbergse druk!
De stoplichten werden een rotonde met prachtig kunstwerk,
de Wagenbergse Baan en de Voshil kwamen. We kregen een
sporthal waarvoor VCW met medewerking van loonbedrijf Rasenberg zorgde dat het grondwerk gedaan werd.

De provincie vond dat de bevolking zijn bijdrage moest leveren.We kregen een aantal kunstwerken die kenmerkend zouden
worden voor Wagenberg, net zo goed als de lichtjesstoet begin
januari.
Wagenberg en Terheijden vormden een gezond koppel met tal
van goede voorzieningen, toch vond de landelijke overheid dat
we dit huwelijk moesten uitbreiden met Hooge en Lage Zwaluwe, Made en Drimmelen. Het werd voor ons een dure trouwpartij; Zwaluwe torste een schuldenlast industrieterrein Moerdijk mee en Made en Drimmelen de lasten van de jachthaven
Drimmelen….
In de beginjaren van RdT werkten vele Wagenbergenaren in
Rotterdam; in de havens of op de industrieterreinen zoals Pernis. De dagelijkse bus van Van Mook zorgde voor vervoer. Onze
bouwvakkers pendelden met eigen auto of busje van de aannemer.
Een aantal meisjes en vrouwen had werk gevonden bij Rompa
in Terheijden of bij V.d. Plas in de voormalige melkfabriek aan
de Withuisstraat.
Inmiddels had TOBO-automaterialen zich genesteld in de voormalige boterfabriek (waar nu mini Billund gevestigd is). Ook bij
de TOBO vond een aantal Wagenbergse mensen een arbeidsplek. Een aantal mensen verloor hun inkomen door sluiting van
H.K.I., Backer en Rueb, Etna en Kwatta in Breda.
Wat ook in Wagenberg verdween zijn de meeste bijnamen, gegeven om families met dezelfde namen uit elkaar te houden.
Wat te denken van Peer Doos, Jan de Smid, Dré de Kaai, Rinuske, Piet den Brouwer, Jan de Stèlle, Toontje den Bidder, Jan de
Putter, Dingeman Foep of Giel van Kees van Gielle….
Mogelijke adverteerders van RdT zijn ook verdwenen:
Paraplu-reparaties: Co de Jong, Schoenmaker: Toontje de Bidder,
Klompenmaker:Toon Hoeve, Zadelmaker: Oscar Driessen, Mollenvanger: Puck Hulten, Smid: Geraar Vermunt, gebr. Van Alphen
en Roest, Wagenmaker: Cor Schraauwen, Polderwerker: Giel
van de Korput, Profvoetballer: Michel van de Korput, Huisarts:
Theo Litjens, Politieagent: Huybregts, Pastoor: Brekelmans, Rentenier: Piet van Tetering, Kleermaker: Piet Welten, Frietbakker:
Piet Moerenhout, Koster: Willemse, Meteropnemer: Adrie van
Schendel, Molenaar: Frie van de Reijt, Bidder voor overledenen: Dries Lips, Boerenknecht: Janus de Jong, Taxichauffeur: Piet
Wijne, Schilder-behanger: Piet van Vugt, Veehandelaar: gebr. De
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Deugd, Pakketbezorger: Frans Joosen (met paard en wagen en
andere uitstoot dan fijnstof…)
Toen de sporthal in gebruik was genomen bleek dat grote
gebruikers vóór gingen. De ambtenaar sportzaken had in het
rooster geen plaats voor de handbalvereniging VCW, die moest
maar in Made gaan trainen en spelen. Dat schoot een aantal
VCW’ers in het verkeerde keelgat; de actiegroep “Wagenberg
Wakker” was geboren. Via de gemeenteraad, RdT en dagblad
De Stem werd actiegevoerd en met succes! De handballers gingen trainen en spelen waar zij recht op hadden: in Driedorp.
Er werden door dit succes meer zaken aan de orde gesteld
door Wagenberg Wakker en weer via de gemeenteraadsvergaderingen, RdT en dagblad De Stem. Er kwam een telefooncel,
een biebbus, autoluwe Lageweg, meer woningbouw, dorpsfeest
en centraal antennesysteem. En steun kwam er soms uit onverwachte hoek; zelfs de politie nam het op voor Wagenberg
Wakker. Er waren folders op lichtmasten in Wagenberg geplakt.
Van wethouder Rombouts moesten deze verwijderd worden.
Volgens politieagent Mosterd waren die folders met hun witte
uitstraling een goed en veilig mikpunt voor het verkeer. En dat
vertelde hij, staande in de raadsvergadering, onder luid applaus
van Wagenberg Wakker….
Het boodschappenlijstje op Wagenberg
5 kg aardappelen:		
5 kilo erpel
een pond kaas:		
un pond kès
een pond hoofdkaas:
un pond zult
een ventielslangetje:
un vàtielslangeske,
Dagblad De Stem:
de kràànt
een kilo uien: 		
nú kilo juin
zakje pinda’s: 		
zakske olienootjes
pakje boter: 		
pakske botter
doosje aardbeien:
doske erbezies
gebreid hemd: 		
borstrok
een vork: 		
unne vurk
een pond witlof: 		
un pond sugarei
een rozenkrans: 		
unne paternoster
En je liet de boodschappen “opschrijven” om ze op zaterdag
te laten betalen bij je bakker of kruidenier. Dat was nog eens
hoofdrekenen!

In de laatste 40 jaar en even daarvoor zijn er nogal wat bedrijven en winkels verdwenen in Wagenberg. Rondom de Toren is
er nog. Het was een kleine economie op zich in een dorp, ook
in Wagenberg. Jantje verdiende aan Pietje en Pietje verdiende
weer aan Jantje.
Brouwerijstraat:
Oscar Driessen: sportartikelen, zadelmakerij
Bernard Merx: kruidenier
Toon Cas:
speelgoed en kantoorbenodigdheden

Bas Vermeulen: schilder, verf – behang
Jantje van Bracht: bakker
Somers: 		
zadelmakerij
Bas van Gastel: brood- en banketbakker
Nel van Alphen: drogist en speelgoed
Jac de Leeuw:
huish. artikelen, loodgieter, elektricien
Co de Jong:
paraplu’s
Cor Stoop:
slagerij
Boerenbond:
alles voor het land en dier
Rabobank:
toen nog rente
Parallelweg:
Gerrit Meeuwissen: kapper
Tom Langenberg: bakker
Dries Lips:
kapper, uitvaartverzorging, hardsteen, poelier, conferences voor feesten
Janus v.d. Sanden: melkhandel
Wagenstraat
Giel Rasenberg:
alles voor de tuin en dieren
Kinderen v. Leent: café, kruidenier, loonslager
Piet Vermeulen:
loonslager
Nard Vermeulen:
loonslager
Marieke Vrolijk:
strijken bij kneuzingen
Withuisstraat
Piet van Brag:t
autorijschool
Gebroeders van Vugt: bloemisterij
Melkfabriek VZ:
melkproducten
Dorpsstraat
Piet van Oosterhout: textiel, meubels
Gez.Van Oosterhout: tabakswaren
Van Alphen en Roest: smederij, brandstoffen, ijzerwaren, 		
		
loodgieter, verwarming
Geraar Vermunt:
smederij, verwarming, huisartikelen
vervolg op pagina 16
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Tobo: 		
auto-onderdelen
Van Erp: 		
tegels, badkamers, keukens
Dirven: 		
zadelmakerij
De Bont:
schoenen en reparatie
Piet Welten:
herenconfectie op maat
Piet van Vugt:
verf en behang, huisschilder
Thijs van Bracht: bakker en kruidenier
Rinus Mureau:
melkhandel en verzekeringen
Postweg
Piet van Dijk:
medicatiebezorging
Kees Verhaard:
huishoudelijke artikelen, loodgieter, 		
		
elektricien Dorpsstraat
Piet Wijnen:
taxibedrijf Dorpsstraat
Frie van de Reijt: molenaar, Molenpad
Wagenstraat
Leen Marijnissen: autorijschool
Ondanks de verdwenen aannemers in Wagenberg leverde Wagenberg toch een grootse prestatie samen met RdT: de kerk
werd gerestaureerd en in oude glorie hersteld. En dat niet alleen: de Gummaruskerk kreeg er een aantal functies bij, spiritueel centrum voor ook de omliggende dorpen.

En welke aannemers zijn er dan verdwenen in Wagenberg?
Gerrit Akkermans Brandestraat
Toon v.d. Korput Dorpsstraat
Bertus van Gils
Brouwerijstraat
Toon van Gils
Dorpsstraat
Walter Mureau
Vogelstraat
Jan van Dijk
Vogelstraat
Kees Damen
Postweg
Frits v.d. Broek
Van Schendelstraat
Frans Krijnen
Brouwerijstraat
Janus Hessels
Brouwerijstraat
Er kwam een nieuwe school, De Elsenhof, een broedplaats van
nieuw talent. Wagenberg zorgde voor voldoende aanwas, de
school liet zich steeds positief horen, ook een dikke proficiat
hiervoor!
Verdwenen cafés….
Een jaarlijks hoogtepunt is bijna verdwenen, men spaarde er het
hele jaar voor, het driedaagse gebeuren wat men “de kermis”
pleegde te noemen. De zondag was de familiedag, men kwam
terug naar het geboortedorp om samen het weerzien te vieren!
Maandag en dinsdag waren de dagen voor Wagenberg, ’s avonds
kwamen daarbij de kasteleins met aanhang uit Made en Terheijden. Het feest begon ’s morgens om 10.00 uur en eindigde
die dag om 24.00 uur, sommigen waren 2 x per dag “zat”.
De kastelein had het er maar druk mee, de week vóór de ker-
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mis moest café èn woonhuis verbouwd worden; het biljart eruit,
planken voor de ramen en de dansvloer moest gelegd worden.
Er moest gezorgd worden voor de drank, zaagsel voor de dansvloer. Iedere kastelein had zijn vaste personeel voor die dagen.
De ober liep voor 10 cent per consumptie…. De kastelein had
zijn vaste orgel, dat unne goeie of unne slechte “urgel” was. En
deze cafés zorgden dat er gefeest kon worden:
De Harmonie
Dré Vermeulen, Brouwerijstraat, met orgel;
Gez. Luijkx,
Dorpsstraat, met band;
Het Centrum
Nard Verhaard, Dorpsstraat, met orgel;
De Zwaan
Jan van Gils, Dorpsstraat, met orgel;
De Reisduif
Jef de Ridder, Withuisstraat, met orgel;
De Tojabar
Kinderen van Leent, Wagenstraat, met orgel;
De Zon		
Johan v.d. Velden, Brouwerijstraat, met band.
5 Bier, un citroentje mee suiker, un besse en unne kwatta….
Komt eraan! Proost Rondom de Toren!
Waar zijn ze gebleven?
Wagenberg heeft wel 50 landbouw- en tuinbouwbedrijven gekend, en nu? Er zijn nog 3 melkveebedrijven en 4 grote tuinbouwbedrijven.
De kleine boeren en tuinbouwers hadden allemaal een bijverdienste, zoals melk ophalen, boter verkopen of halve dagen werken op “het botterfabriek”.
Diverse golven van schaalvergroting heeft veel kleine boeren
de kop gekost. Maar ook de overstap van de melkbus naar de
melktank was voor de kleine boer een financieel probleem. De
aankoop en plaatsing van de grote koeltank was voor een aantal
reden om te stoppen: de grond werd verkocht, de boerderij aan
iemand uit de stad. De kinderen gingen studeren en namen een
baan buiten de landbouw, toch een behoorlijk aantal arbeidsplaatsen verdween ter plaatse door de schaalvergroting in de
landbouw.
Tot slot….
Zoals Rondom de Toren zich steeds vernieuwde, deed Wagenberg dat ook.
Er kwamen internetbedrijven, B & B, de kerk multifunctioneel,
de sporthal, bedrijven vernieuwden zich, Mini Billund, rijscholen,
autobedrijven, platen en boeken, leibomen handel, meubelen uit
Bali, het beste worstenbroodje, een slager, 2 transportbedrijven (de Koen en Diepstraten), achter in de Wagenstraat recreatiebedrijven, volop nieuwe bedrijven in de Thijssenweg, Plexat
werd een thuis voor velen, VCW bouwde voor zichzelf een
clubhuis en tribune en kleedlokalen. En de Erpelrooiers, groot
en klein, presenteren zich ieder jaar weer ondanks de druk van
de skivakantie.
Proficiat een zich steeds vernieuwende Rondom de Toren èn
bruisend Wagenberg!
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AST FELICITEERT RDT
Graag maken wij, Anthony Singers Terheijden, van de gelegenheid gebruik om
het team van Rondom de Toren te feliciteren met haar 1000ste jubileumeditie.
Een prachtige mijlpaal om trots op te zijn!
Voor ons koor is Rondom de Toren een
belangrijk middel om aan inwoners van
Wagenberg en Terheijden te laten zien
met welke activiteiten we bezig zijn, hen
uit te nodigen om aanwezig te zijn bij
onze optredens en waar nodig hen te vragen om hulp of ondersteuning op allerlei terreinen. Gelukkig wordt Rondom de
Toren goed gelezen, dat merken we ook aan reacties op zaken die wij hebben aangedragen. Onze complimenten daarvoor.

Na de zomer hebben we onze wekelijkse repetities weer opgepakt en we
zijn hard aan de slag onder deskundige
begeleiding van Nadia onze dirigente en René onze pianist. We hebben
onszelf een mooi en uitdagend doel
gesteld: samen met De Harmonie verzorgen we op 8 december een fantastisch kerstconcert in De
Abt. Elders in Rondom de Toren vindt u daarvoor de aankondiging, later volgt nadere informatie. We kijken ernaar uit hier
samen iets moois van te maken, en hopen daar vele inwoners
van Wagenberg en Terheijden te kunnen verwelkomen. Tot dan!
Anthony Singers Terheijden

1000 (GETAL)
Duizend (1000) is het gehele getal dat volgt op
999 en voor 1001 komt.
Het woord “duizend” wordt in vele talen gebruikt om een bijzonder groot getal aan te
duiden, zoals in de uitdrukkingen “een duizendkoppige menigte”, het duizendjarig rijk, het
“duizendjarig ei” in de Chinese keuken of de duizendjarige eik
in Lummen, of de namen van sommige planten of dieren: duizendpoten, duizendknoop, duizendblad, duizendkoppige kool...
en dan nu ook de 1000e Rondom de Toren!!!
Vooral voor en tijdens het carnavalsseizoen kunnen wij al onze
carnavalsactiviteiten kwijt in dit informatieblad!
Een groot compliment aan de vrijwillige redactie die er toch
voor zorgt dat alle info verwerkt wordt én er op tijd in wordt
geplaatst, zelfs als je af én toe net wat te laat bent met aanleveren! Zelfs het meelezen en meedenken wordt bijzonder ge-

Minicamping Munnikenhof feliciteert
Rondom de Toren met de 1000ste uitgave!
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waardeerd!
1000 maal dank voor 1000 maal Rondom de Toren; jullie zijn om
in te lijsten! (Laat dat nou net ons motto zijn voor het komend
carnavalsseizoen!) Een 3 werf Alaaf en op naar de 2000!
TCV De Schraansers!

kapelaan Dieriks en naderhand door kapelaan Bax gerund.
In het patronaat kon men sjoelen, tafeltennissen, kaarten en biljarten. Er waren 2 ploegen zodat de jongeren eerder aan bod
kwamen en de ouderen kwamen wat later op de middag.

VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST
Misschien vragen jullie je wel af, wat is dat
nu weer voor een kop in Rondom de Toren, welnu ik zal trachten e.e.a. uit te leggen.
Dit in het kader van het 40-jarig bestaan en
het uitkomen van de 1000e van Rondom de
Toren.
Ik ambieer geen historisch overzicht te geven, maar weer te geven hoe ik mijn dorp
Terheijden heb zien veranderen.
Als we nu eens terugkijken naar waar ons dorp Terheijden vandaan komt en we bekijken ook in dit perspectief waar onze
Rondom de Toren vandaan komt dan zien we veel gelijkenissen.
Als we ons dorp Terheijden nu bezien ten opzichte van ons
dorp Terheijden in de jaren 60 en 70 dan kunnen wij het niet
bevatten dat wij toen onze burgemeester dhr. Vermeulen moesten delen met Teteringen en dat deze burgemeester Terheijden
als een deeltaak zag.
In Terheijden werden de meeste zaken geregeld door locoburgemeester Hein Visker (onderkoning van Terheijden, Magere
Hein was zijn bijnaam).
In die tijd was het ook dat er voor de jongeren nog niet veel te
doen was, behalve natuurlijk het zogenaamde “Patronaat”, dat
op zondagmiddag gehouden werd in het voormalige patronaatsgebouw aan de Markstraat. Dit werd in eerste instantie door

De grotere jeugd voelde zich niet meer thuis in het patronaat en
voor hen werd er later, op het binnenplein van het patronaat,
een soos gebouwd die helaas in vlammen is opgegaan.
In deze tijd was Terheijden ook een dorp met lintbebouwing,
goed te zien als je vanaf Breda (de grens lag bij de “Hoge Brug”,
nu watergemaal) Terheijden in kwam, via de ophaalbrug die bediend werd door brugwachter Dingenouts. Deze woonde in de
Mr. Aalbersestraat, het looppad bij zijn woning werd omzoomd
door heerlijk geurende snoffeltjes (anjers). De 1e afslag was de
Bergen, de eerste 100 m. waren bestraat, de rest was een zandpad, daarna kwam het zandpad op het Munnikenhof uit.
Komen we nu verder Terheijden in dan komen we bij het Zandpleintje, de Dreef (Markstraat) in, welke weer uitkwam op het
Moleneind (Molenstraat) via de Mark, welke toen nog doorliep.

19

De huidige wijk het Bastion etc. was grondgebied van Princenhage. Hier woonde mijn opa Jan Schets, ook wel “De Proost”
genoemd.
Halverwege de Dreef had je aan je linkerkant een T-splitsing,
waar nu de Mr. Aalbersestraat is en die ging weer over in de
Huygensstraat en kwam via de Van Goorstraat weer uit op de
Dreef.
Op dit rondje werd ook de eerste wielerronde van Terheijden
gehouden, met start en finish bij café To Jansen (Rinus Diepstraten Weltevrede).
Gaan we nu rechtdoor bij de kerk, de huidige Raadhuisstraat in,
dan kon men via de Lageweg en de Schapenbogaert weer uitkomen op het Moleneind (Molenstraat).
Achter op het Moleneind bij het café van Toontje Bastiaansen
kon men weer via een zandpad de Noord op.
Het was ook in die tijd dat er een beeldenstorm in Terheijden
plaatsvond. Vanuit Rome was het consigne gekomen dat de gelovigen in Terheijden tijdens de mis niet meer afgeleid mochten worden. Dit was koren op de molen van onze pastoor Van
Hooijdonk. Al het fraais in onze kerk moest verdwijnen dus
de mooie fresco’s evenals de veelzijdig gekleurde wandtegels,
goudverf bij de pilaren; alles werd witgekalkt of witgeschilderd:
het gebeeldhouwde hoofdaltaar, het mooie houtsnijwerk bij de
biechtstoelen, de schilderingen op het plafond, zelfs de gotische
lijsten en ook de staties werden verwijderd.
Hoe cynisch is het nu dat voor het hoofdaltaar een houten versiering is aangekocht om nog enige pracht aan het hoofdaltaar
te geven.
In die tijd was het ook een gegeven dat eenieder zijn eigen plaats
in de kerk voor een jaar kon huren. Dit werd aangegeven doordat een zelfgemaakt knielkussen verdween en een zogenaamde
bioscoopregeling, (zo werd dit door de mensen genoemd): de
eerste rijen kosten toen twee gulden vijftig en zo liep dit steeds
verder terug naar achter. Zat men achterin dan betaalde men
het minst.
We spreken tegenwoordig over Vinex locaties, maar ik durf te
stellen dat dit ook reeds het geval was in de tijd dat de Molenpolder ontwikkeld werd, gebouwd door de VLAM (Vlissingens
Aannemings Maatschappij). Deze woningen waren niet bestemd
voor de eigen inwoners van Terheijden, maar de meeste woningen waren bestemd voor forensen uit de Randstad, te weten
werknemers van de HKU, de Enka en nog diverse andere bedrijven uit Breda.
Welnu, deze mensen gingen zich zeer snel integreren in ons
dorp en gingen zich interesseren voor de lokale politiek. Hieruit ontstond de VP, waar de heer Louis Sinner (journalist) het
boegbeeld van was.
In deze tijd kreeg Terheijden ook zijn eerste eigen burgemeester: Jhr. Mr. Van Bonninghause tot Herinckhave.
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Om tegenwicht te bieden aan de nieuwkomers in ons dorp
Terheijden (import genoemd door de Terheijdenaren) kan het
bijna niet anders zijn dat dit een reden was om het parochieblad
Rondom de Toren op te richten. Een van de speerpunten van
de VP was namelijk een school voor openbaar onderwijs want
die was er in Terheijden niet, enkel een katholieke meisjes- en
katholieke jongensschool.
M.a.w. de gevestigde orde, traditionele politieke partijen en de
gevestigde geloofsgemeenschap dienden zich te wapenen tegen
de nieuwe inwoners, die meer algemeen gevormd waren.
Johan den Ridder.

SCHAATSEN
Dit hoort wel bij een jubileum!
Hier schaatsen mijn vader Jef
van Loon (88) en mijn zus Adje
op de ijsbaan in Terheijden. Mijn
vader heeft al bijna 80 jaar een
abonnement daar. Hij kon erg
goed walsen en heel veel dames kennen hem ook, als ze
kunnen walsen dan!!
Mijn vader is geboren op “d’n
Hartel” en gaat er nog dagelijks
vanuit Breda met de auto heen
om op de boerderij te werken.
Hij kan die boerderij, omgeving
en beesten niet missen.
Met vriendelijke groet, Rian
Lambregts-van Loon

VERENIGING VAN SENIOREN TERHEIJDEN
Beste redactie, jullie hebben de magische
grens van 1000 uitgaves van Rondom de
Toren weten te bereiken. Een geweldige
prestatie, waartoe jullie mede dankzij jullie liefde voor het publiceren zijn gekomen. Duidelijk is dat door op een juiste
wijze de publicaties in het blad te plaatsen de lezers in Terheijden (en Wagenberg) een uitstekend, mooi en informatief
blad telkens weer in de bus ontvangen.

De vereniging van senioren feliciteert jullie van harte met het
behalen van een ultieme mijlpaal, en heel veel succes gewenst
voor de toekomst en wij hopen nog lang van Rondom de Toren
gebruik te mogen maken.
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1000
Duizend.
Duizelingwekkend.
Grootse prestatie.
25 per jaar.
40 jaar lang.
Proficiat Rondom de Toren.
Proficiat voor:
zoveel vrijwilligers,
voor zoveel bestuurders in die 40 jaar.
Proficiat voor hoeveel bezorgers?
Voor het prachtige blad zelf,
de groei ervan in die 40 jaar,
de steeds mooiere lay-out.
Proficiat ook voor de onderhandelaars met sponsoren,
drukkerij, enzovoorts, waardoor deze parel in onze gemeente
zo kon worden.
Dank aan al deze mensen die vaak belangeloos zoveel uren
hebben bijgedragen aan het succes van ONS blad.
Wat zijn we trots op jullie.
Daarom dank en duizendmaal proficiat.
Merijn

TTV TIOS TERHEIJDEN FELICITEERT
RONDOM DE TOREN MET HAAR
JUBILEUM UITGAVE..!
TTV TIOS Terheijden wil langs deze weg
Rondom de Toren feliciteren met haar 1000e
uitgave. Dat is een hele prestatie.
Ook onze tafeltennisvereniging maakt al vele
jaren gebruik van de mogelijkheid om berichten te plaatsen in Rondom de Toren. Dank
daarvoor aan de organisatie.
TTV TIOS Terheijden heeft binnenkort ook iets te vieren. In
2019 beleven wij ons 40-jarig jubileum! U gaat daar de komende
maanden nog zeker meer over lezen.
Daarnaast is er belangrijk sportnieuws voor alle inwoners van
de gemeente Drimmelen.
TTV TIOS Terheijden organiseert vanaf dinsdag 30 oktober
wekelijks van 13.00 uur tot 16.00 uur een sportmiddag in de
Cour met tafeltennis en aanverwante sporten als middel om
elkaar te ontmoeten en gezellig en ontspannen samen te bewegen. Begeleiding is in handen van enthousiaste professionals en
vrijwilligers.
Meedoen is de eerste maand gratis
en iedereen is welkom. Wil je meedoen? Dan graag even aanmelden
via Lars Wildenborg (larswildenborg@gmail.com of 06-50562883),
ook voor meer info kun je hier terecht. Maar op 30 oktober vrijblijvend binnenlopen mag natuurlijk ook. Beweeg met ons mee! Tot
ziens in De Cour (Markstraat 6 Terheijden), voor alle leeftijden
- sporters met een beperking - revalidatie - obesitas – diabetes.
TTV TIOS Terheijden heeft natuurlijk ook haar reguliere trainingsavonden: Voor de jeugd op dinsdagavond van 19.00-20.00
uur en de senioren op dinsdag- en vrijdagavond van 20.00-21.30
uur. Wij trainen in De Cour. Kom vrijblijvend langs voor een
sportief en gezellig potje tafeltennis! Voor een batje zorgen
wij. Voor meer info kun je bellen met Edwin Wiersma (0613554151), of kijk op onze website www.tios-terheijden.nl.

HOERA! WAT EEN FEEST!!!
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VERLEDEN NAAR…? (1)
Door Johan den Ridder

Zoals we in ons vorig stuk hebben kunnen lezen, was het dorp
Terheijden bezig om verder uit te breiden met de ontwikkeling
van de Molenpolder voor nieuwe inwoners vanuit de Randstad.
Wat kwamen die bewoners in Brabant doen? Dat was niet zo
moeilijk te raden natuurlijk; zij kwamen hier om te werken en
wel in Breda, waar een grote multinational besloten had de productie van zijn fabrieken te centraliseren.
In Breda was de kunstzij een bekend begrip, het betrof hier
hoofdzakelijk de spinnerij, maar de ENKA, later KHI en weer
later de AKU, had besloten alles in Breda te centraliseren. Er
kwam een spontane uitbreiding in Breda op het terrein waar nu
de Van Melle snoepfabriek staat; er kwamen nieuwe hoge loodsen om het vlas te laten roten en er kwam een nieuwe twijnerij
en scheerderij te staan, moderne gebouwen met glazen kappen
zodat veel licht binnenkwam.

Deze bewoners moesten ergens gaan wonen en daarom liet
deze multinational in de Molenpolder veel nieuwe huizen bouwen, die verhuurd werden door Meeus. Ging er door de invasie
van deze nieuwe inwoners wat veranderen in Terheijden? Weliswaar zeer zeker, daar kom ik direct op terug.
Wij zullen eerst moeten vaststellen wat de hoofdzaak van een
groot gedeelte van de inwoners van Terheijden was, welnu Terheijden was in hoofdzaak een forensendorp, dat kon je goed
vaststellen als je ‘s morgens om 6.00 uur door Terheijden ging.
Overal zag je plukjes mannelijke inwoners van Terheijden staan
wachten om opgehaald te worden om te gaan werken in de
Randstad. Veel bouwvakkers, maar er kwamen ook elke morgen
3 of 4 bussen langs; 2 waren bestemd om de werknemers die
werkten in de haven van Rotterdam op te halen en 2 om de
werknemers op te halen die werkten bij Jurgens, de margarinefabriek in Dordrecht.
Hier kan je al zien hoe raar de arbeidsmarkt in elkaar zit; inwoners van Terheijden gingen werken in de Randstad en inwoners
van de Randstad verhuisden naar Brabant om in Brabant te komen wonen en werken.
Nu komen wij bij de eerdergenoemde invloed die de nieuwe
bewoners op ons dorp hadden.
Als we de stukken lezen die geplaatst werden door onze burgemeester Mr. J.H.A.G. van Maasakkers en pastoor Rombouts
die schrijft in RdT, ik citeer nu: “Verschillende malen werd de
vraag gesteld: hoe kunnen we nog communiceren met hen, die
de kerk vaarwel hebben gezegd” dan blijkt hier maar weer eens
uit hoe diep het zat bij de gevestigde orde dat er nieuwe inwoners kwamen die een andere kijk op de samenleving hadden (zie
oprichten openbare school etc.).
Welnu je zou denken: er komen meer inwoners dus de midden-

stand zal ook wel gaan groeien en dit was nu juist niet het geval,
die begon steeds meer in te krimpen en het voorzieningenaanbod begon in elkaar te schrompelen. Dit kwam mede doordat
de nieuwe inwoners in Breda werkten en geen binding hadden
met Terheijden en dus ook meer boodschappen gingen doen
in Breda en hiermede ook de oude inwoners van Terheijden
besmetten om ook inkopen te gaan doen in Breda.
De toen nog bestaande winkeliers in Terheijden zagen ook wel
dat ze iets moesten gaan doen om de leegloop te laten stoppen en zij richtten derhalve de winkeliersvereniging “De Molenwinkeliers“ op en zij gebruikten ons nieuwe blad, Rondom
de Toren, om hun nering onder de aandacht van onze lezers te
brengen.
Als we nu eens gaan kijken hoeveel middenstand wij in Terheijden hadden voor de uitbreiding met de Molenpolder, dan
kunnen wij ons afvragen of zij wel allemaal bestaansrecht hadden.
Hieronder een overzicht van de winkeliers die toen aanwezig
waren in Terheijden, voor zover ik mij kan herinneren:
Molenstraat
1 Piet Sagius, slager 				
(f1)		
4 Jan van Beek, groenteboer			
(f2-1)
6 Gerrit Roovers, schoenmaker			
(f3)
7 Jack Rompa, brood en banket		
(f2)
10 Piet en Jaantje Loose, Sparwinkel
Nu: Engel, matrassen en bedden		

14 Piet Theuns, herenkapper			
16 Gerrit Diepstraten, aannemer		
22 Joske Rombouts en Pietje v.d. Broek,VéGé
Bas Vervuren, dierenwinkel
Henk Rasenberg, Bon Bini bar
Edwin Lievens, ‘t Barreke		
23 Willem van Wijk, bloemist			
Wim van Wijk

(f4-3)
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(f4-6)

Rinus van Gool, café De Ruif			
Ko Hanegraaf

(f4)

(f4-5)

23

Leen Buijnsters
Toon Rasenberg
J. Mol uit Rotterdam, daarna woonhuis
36 Piet Voermans, schildersbedrijf
40 Toon Rombouts, mulder			
(ff7)
Nico de Vrede, mulder uit Delft
46 Van Meel, zaden
52 Toontje Bastiaansen, café De Vriendschap
(f18)
Ko Hanegraaf
54 Kinderen Van Vugt, kruidenier
53 Nico van Leent, garage en taxibedrijf		
(f9)
Voetnoot:
1. Jan van Beek is geëmigreerd naar Australië en daarna is de
zaak doorgezet door Jan Rasenberg, die ook met zijn ventwagen langs de huizen kwam.
2. Wie herinnert het zich nog dat Jack Rompa ’s zondags ook
schepijs verkocht vanuit zijn woonkamer? Dit was het raam
naast de deur van de winkel omdat ijs niet vanuit de winkel
verkocht mocht worden. Je kon ze dan krijgen gedoopt in
de chocolade of strooisel.
3. Piet Theuns is naderhand verhuisd naar het grote pand
naast Molenstraat 6.
4. Bij de VéGé was al de voorloper van het huidige verrassings-ei, want op het einde van de week kon je bij deze
winkel het snoepje van de week halen; dit was een papieren
zakje met daarin meestal een kauwgum en een klein beestje
etc.
5. Willem van Wijk had ook een kas aan de overzijde van de
weel. De meeste mensen die aan de weel woonden hadden
een zgn. 5 planker als bootje; dit was een houten bootje
van 100 cm. breed, 300 à 400 cm. lang en 20 à 30 cm. hoog,
dat met een polsstok voortbewogen werd, het zgn. bomen.
Deze boten werden zelf gemaakt.
6. Rinus van Gool, in de volksmond Rinus de Beier genoemd,
onderhield ook met paard en wagen een goederen-lijndienst
vanuit Breda naar Terheijden. In die tijd waren er meer goederendiensten die onderhouden werden met paard en wagen, dit werd gedaan door Toon Joosen uit Wagenberg, Piet
de Ridder uit de Made en Piet Buijs uit Made. Bij dit café
was ook een kruisboogvereniging thuis, te weten Juliana, die
later is opgegaan in Willem Tell. De vrouw van Rinus van
Gool, Kaatje, was vroeger een baker van Terheijden.
7. De zoon van Toon Rombouts, Piet in de volksmond genaamd Piet de Mulder die altijd op de molen werkzaam
was, had verwacht het molenaarsvak door te kunnen zetten, maar zijn vader verkocht de molen aan Nico de Vrede
uit Delft, tot veel verdriet van Piet.
8. Bij het café van Toontje Bastiaansen was het crisisteam gehuisvest bij de watersnood, want de redders die met schipper Kees Dompeling uit Aalsmeer de ondergelopen polders
op dieren en mensen doorzochten, brachten de nog levende have en mensen naar dit café toe, vanwaar ze verder
gebracht werden naar elders. Hier werden naderhand ook
de verdronken dieren naar toe gebracht; de levende dieren
werden vanaf hier naar de loswal bij Visker (bij de huidige
haven) gebracht, waar ze vast werden gezet aan de spijlen
van de betonnen afscheiding tussen de weg en het terrein
van Visker.
9. Nico van Leent reed voor veel Terheijdenaren taxi naar het
ziekenhuis, maar ook begrafenissen en huwelijken werden
door hem verzorgd. Later werden deze werkzaamheden
uitgevoerd door zijn kinderen Riet van Leent en Kees van
Leent, ook wel de Zwarte Kees genoemd.
Weten jullie dat aan de Molenstraat de eerste woonboot van
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Terheijden afgemeerd lag? Welnu dit was een spits en lag in de
molenvliet tegen de betonnen keerwand aan, ter plaatse waar
nu kapsalon Liesbeth gevestigd is. In deze ark woonde Wim van
Wijk (Wim de post) met Lisa Spitters.
Raadhuisstraat
1 Toon en Nel v.d. Broek Manufacturen TIKO
(f10)
13 Café De Gouden Leeuw			
(f11)
15 Verheijen, schoenmaker en verkoper
21 Ben Diepstraten, aannemer
33 Jo Diepstraten, elektro en Jaminwinkel		
(f12)
39 Nuijten slagerij, Toon Nuijten, slager
51 Koos Moerenhout, transportbedrijf
53 Edah,
daarna Herenkapper Pietje Verwijmeren
Piet van Dijk elektra, radio en tv,
groenteboer Onder de Linde
Cadeaushop

73 Welten sigaren en sigaretten			
75 Showroom Riet van Leent, fietsen,
daarna W. Rikken naaimachines
77 Garage Kees Rompa				
79 Herenkapper De Groot

(f5-13)
(f6-14)

56 Mechanisatie Jan Bax				
(f6)
54 Aannemer Timmerwerken
Jan Dudok
52 Elektra Cor Smulders,
Nu kunstenaar Brand 			
(f7-15)
50 Cor Vermunt, huishoudelijke artikelen en Hoefsmid
48 Bakkerij van Kuijk
40 Handelshuis Jo van Bremen, daarna Ko Zodekamp loodgieter, Jo Hoogveldt, loodgieter en huish. artikelen
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Markstraat 29

36 Bakkerij Jaantje en Martin van Aken
34 Schoenmaker en schoenwinkel J. Hendrikx,
daarna Piederiet Juwelier,
daarna Elka Pieterman,
daarna kapsalon Lia. (16)
28 Zuivelwinkel Toon Bastiaansen (f17)
22 Verlegh Kruidenier
16 Welten Sigaren en Sigaretten met daarnaast een tandarts,
daarna Boerenleenbank en nu Juwelier Boeren (f18)
Schansstraat
1 Timmerwerken Cor Krijnen,
later Co Driessen,
daarna Hubo
en daarna Vonk Adviesburo
Voetnoot:
10. Je vroeg je steeds af waar ze het allemaal konden vinden,
heel de winkel zat vol laden zonder etiketten en altijd wisten ze precies alles te liggen. Naast de winkel was ook nog
een grote schuur en deze heeft lange tijd dienstgedaan als
innamepunt voor thuiswerk, het zogenaamde juinen en bonen lezen.
11. De Gouden Leeuw was in eerste aanleg ook nog voorzien
van een tandartsenpraktijk, rechts naast de ingang; hier heb
ik mijn trauma opgelopen voor de tandarts, want er werd
getrokken zonder verdoving. Naderhand is deze ruimte nog
in gebruik geweest als slijterij.
12. Jo Diepstraten was niet alleen bekend om zijn lekkere
snoepgoed uit zijn Jamin winkel, maar ook om de dubbeldikke ijsjes van Jamin die verkocht werden in de ruimte
naast de winkel, waarvan het deurtje nu nog bestaat. Achter
de boerderij van Bastiaansen, die direct aansloot op de winkel van Jo Diepstraten, was ook een tijdje het voetbalveld
gelegen van SV Terheijden, daarna verhuisde SVT naar het
veld bij Toontje Oonincx, dus het weggetje in waar nu Kiki’s Hair gevestigd is, daarna naar het veld van Piet Lievens,
(waar nu winkelcentrum Polderstraat gehuisvest is), daarna
naar L. Meijers, in de volksmond genoemd Jaas Hank, nu het
huidige Bastion en vandaar naar de huidige locatie aan de
Ruitervaartseweg.
13. Sigaren en sigaretten en snoepgoed in het winkeltje van
Welten werden hier verkocht
14. Kees Rompa was eerst een wegenwacht met motor met
zijspan, naderhand heeft hij hier zijn garagebedrijf gevestigd.
15. Cor en Jan Smulders: Jan was bekend als klimgeit, want
toentertijd was de elektravoorziening op sommige plaatsen
nog bovengronds. Jan deed zijn sporen aan en zat zo boven
in de lantaarnpaal om de storing of aansluiting te repareren
of aan te sluiten.
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16. Hier is Pieterman begonnen met zijn bedrijf met in eerste
instantie Olympia knelkoppelingen en kranen. Van slangen
op een haspel maakte hij de aanvoerslangen voor de wasautomaten etc. Mijn helaas te vroeg overleden buurman heeft
daar nog gewerkt.
17. Hier was gevestigd Toon Bastiaansen die als eerste in Terheijden een gemotoriseerde driewieler had, waarmee hij
ging uitventen. Ik heb daar ‘s zaterdags veel mee uitgevent,
eerst nog overscheppen met een maatbeker uit een loopemmertje. Later was op de achterkant van de wagen een
tank aangebracht waarop een hendel zat; door de hendel
steeds links of rechts te bewegen werd er steeds een halve
liter melk afgetapt. Als we terugkwamen van de route werd
de ruimte achter de beide deuren leeggeruimd en werden
er opklapstoelen en -tafeltjes geplaatst omdat na de route
Toon hier friet ging bakken en ik achter de aardappelen
ging pitten en snijden. Ook toen was er al sprake van houdbaarheidsdatums, want op de capsules van de dikke nekken
flessen (dagmelk) stond een datum. Als er wat over was
werden deze capsules verwijderd en vervangen door nieuwe met een nieuwe datum, dit deden we met een houten
stempel.
18. Ik heb al eerder aangehaald dat ik bij de Gouden Leeuw
mijn trauma voor de tandarts heb opgelopen, welnu na
hevige kiespijn moest ik mee naar deze tandarts, maar zo
gauw men mij losliet in de stoel was ik hem gepeerd, de
straat op. Mijnheer Donckers, leraar van de 3e klas, pakte
mij op straat op en zette mij terug in de stoel.
Markstraat
1 Nu zijn hier de aanleunwoningen gesitueerd, hier was het
sigarenwinkeltje en tijdschriften van Piet van der Smisse.
Piet was tevens de koster van de Rooms Katholieke Kerk.
(f19)
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17
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29
31
39

Café De Harmonie, eerst uitgebaat door Harry van Bekho
ven sr., toen door Harry van Bekhoven jr., daarna Henk van
Wijk, daarna Marius Buis en nu dus door Joep van Bekho
ven.
Veraka, eerste Brabantse Draadvormen Industrie van Faas
Verschueren.					
(f20)
Aannemersbedrijf Piet Rasenberg, ook wel genoemd Piete
ke de Jaap. (f21)
Brood- en BanketBakkerij Van Bekhoven.
(f8-22)
Melkboer Piet Verwijmeren, daarna kwam hier het eerste
cafetaria van Terheijden, gerund door Kees Damen en later
door Cor Kerremans.				
(f9-(23)
Aannemersbedrijf Cor Koremans, ook wel Correke de Pot
ter genoemd.

47 Bakkerij Willem Smits.
51 Groenteboer Koremans, die ik nog heb zien uitventen met
een douwwagen.
55 Betonfabriek Visker van Meel			
(f24)
55a Distilleerderij van Gastel Hoekstra, later verhuisd naar Breda.
57 Het Veerhuis, eerst was hier het café van Harry van Bek
hoven, later kwam hier de slijterij van Jan en Dinnie Rom
mens voor in de plaats.
14 Café Welvaren, van To Jansen, later Rinus Diepstraten en To
Jansen, daarna To Jansen en A. Roovers, daarna notariskan
toor.						
(f25)
16 Café van Theo Lodewikus, daarna van Dré Hanegraaf, nu de
Buren en cafetaria het Markkantje.
Mr. Aalbersestraat
3 Minerva voetbalindustrie, Christ Nagtzaam
(f26)
Voetnoot:
19. Piet van der Smisse was ook degene die het overlijden ging
aankondigen bij de buren wanneer iemand overleden was in
die betreffende buurt.
20. Veraka was een echte pionier inzake tentoonstellingen.
Voorheen was het gebruikelijk dat dieren op tentoonstellingen getoond werden in rieten kooien, echter als de tentoonstelling voorbij was, namen deze veel ruimte in. Faas
Verschueren ontwikkelde de kooien die tegenwoordig gebruikt worden, met andere woorden geheel inklapbaar zijn
als ze niet worden gebruikt, zoals tegenwoordig de kooien
bij dierenwinkels en de benches, Hij was een echte voorloper op dit gebied.
21. Hier is een mooie anekdote van bekend: Een vakbekwaam
meubelmaker, Cor Rasenberg, was de vaste timmerman in
de timmerwerkplaats. ’s Avonds werkte hij daar nogal eens
over als meubelmaker. Het gezegde deed de ronde dat Cor
een prachtige dekenkist maakte, er een schot hagel met een
jachtgeweer op afvuurde, de kist oliede en de kist daarna als
echt antiek verkocht werd door een antiquair.
22. In de decembermaand moest je wel stoppen voor de etalage van bakker Van Bekhoven, want Ad, die de afdeling banket
voor zijn rekening nam, had in deze maand prachtige grote
figuren van Sinterklaas op een huis of de Antoniuskerk (helemaal gemaakt in chocolade) in een van de etalageramen
staan die dan daarvoor speciaal was ingericht. Jack van Bekhoven was meer de broodbakker en die ventte het brood
ook uit met paard en wagen.
23. Op deze plaats was echt het eerste Terheijdense cafetaria,
dus geen afhaalpunt zoals bij Toon Bastiaansen, maar deze
ruimte was ook voorzien van een echte jukebox, waar in die
tijd ook de benodigde nozems met hun brommers kwamen.
24. Bij Visker van Meel liep ook het enige echte smalspoor van
Terheijden, waarop een klein eenzits groen locomotiefje
liep, vanaf het terrein waar nu de Markkant gevestigd is, naar
het terrein waar nu de van Goorstraat is. Hier stond ook
een klein kraantje voor de producten daar, te weten rioolbuizen, koolas tegels en los gestorte stenen. Dus dit spoor
kruiste de huidige Markstraat.
25. Wat mij ook altijd bijgebleven is, is het volgend beeld: De
betonfabriek draaide constant, dus de stoker Kees Schorremans die in de Kleine Dreef woonde, kon ’s middags niet
naar huis om te gaan eten. Zijn vrouw was een tamelijk
forse vrouw en als ik dan ’s middags weer naar school ging
langs de Kleine Dreef, zag ik haar een dienblad met daarop
schalen afgedekt met een bonte handdoek, overhandigen
aan Kees over de afrastering van Visker van Meel.Visker van
Meel, Cor Visker, had ook twee eigen beurtschippers in
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dienst, te weten Marijnissen, die zorgde
voor aanvoer van
het cement en Piet
van der Weide, die
zorgde voor de
aanvoer van zand
en grind. Later werd
dit gedaan door zijn
zoon Theo van der
Weide. Het schip
van Piet werd ook
altijd gebruikt voor
de intocht van Sinterklaas want dit
schip was uitgerust met een eigen laadinrichting,
m.a.w. had een zeer
hoge mast, plus minus 6 meter hoog, die dan geheel versierd
was en waar de Zwarte Pieten dan vanaf boven naar beneden gegleden kwamen tot verbijstering van de kinderen.
26. Naast café Welvaren waren een paar grote loodsen opgesteld, die aan een kant open waren. Gerrit van Dinteren
kwam regelmatig bij de bewoners langs, die konden sparen
voor kolen die ze dan tegen de wintermaanden konden bestellen bij Gerrit. In deze loodsen werden de benodigde
kolen opgeslagen, zoals eierkolen, sloffen, antracietnootjes
maat 3 of 4; zodoende hoefden de mensen bij het afleveren
in de winter geen grote bedragen te betalen, maar spaarden
ze daar heel het jaar voor.
27. Dit wilde ik ook vermelden: Christ Nagtzaam heeft de wedstrijdbal gemaakt voor de eerste Europacupwedstrijd die
gehouden werd in het Feijenoordstadion te Rotterdam.
Bij de volgende editie vermeld ik de middenstand in de Hoofdstraat, Bergen en de Bredaseweg.

Molenstraat 6

1000 RONDOM DE TORENS, EEN MIJLPAAL
De 1000ste Rondom de Toren valt op de mat,
een mijlpaal is bereikt. Natuurlijk is dit een
moment om de redactieleden en oudredactieleden te feliciteren. Ze hebben een feestje
verdiend. Iedere twee weken kijken we uit naar
weer een nieuw exemplaar, dat we met veel
plezier uitpluizen.
Beste redactieleden, hartelijk dank voor jullie niet aflatende
moeite om weer een mooie Rondom de Toren samen te stellen.
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Namens het bestuur van de Stichting Heen en Weer mag ik
teksten samenstellen om onze gemeentegenoten en anderen te
informeren over het Markpontje. Nog nooit hebben jullie ons
in de steek gelaten, altijd werd de tekst met foto geplaatst. Ook
daarvoor hartelijk dank.
Hopelijk volgen er nog heel veel Rondom de Torens! Op naar
de 2000!
Hartelijke groet, Han Loonen

GEFELICITEERD RONDOM DE TOREN!
GeriaFit feliciteert
Rondom de Toren
van harte met haar
1000e editie! Dankbaar zijn wij, de inwoners van Terheijden en Wagenberg, dat er vrijwilligers zijn
die deze krant vol nieuws, activiteiten en foto’s bij de mensen
thuisbrengen. Al jaren wordt dit met passie en toewijding gedaan. Burgers, gemeente, verenigingen, zorgverleners en lokale
bedrijven krijgen met Rondom de Toren een platform om met
elkaar belangrijk nieuws te delen. Wij zijn u dankbaar!
Mocht het zo zijn dat u, team van Rondom de Toren, na alle
feestelijkheden wat lichaamsklachten hebt opgelopen zoals duizeligheid of PHPD (Pijntje Hier Pijntje Daar) en helpt een paracetamolletje niet, dan wordt u door ons, team GeriaFit, aan
het Gagelveld hartelijk ontvangen met de gepaste gastvrijheid
en behandeling. Uiteraard geldt dat voor iedereen in onze fijne
gemeente!

OUD OKTOBER-NIEUWS

Laatste RONDOM DE TOREN in 1977
Onze bekende en vertrouwde “Rondom de Toren” is toe aan
een grote mijlpaal. Chapeau! voor die vele vrijwilligers, die toch
al mooi 1000 keer ons ‘dorpskrantje’ hebben samengesteld. Dit
mede dankzij de vele verenigingen, organisaties en winkeliers
e.d. voor berichten en advertenties en dat toch al gedurende
41 jaar.
Nummer 1 verscheen in november 1977. Maar …. wat betekent
dan de titel boven dit krabbeltje?
Wel, in oktober 1977 kwam “de laatste Rondom de Toren
in oude gedaante” uit. Gedurende ruim 10 jaar verzorgden
vrijwilligers van de Terheijdense parochie een informatieblaadje
met deze naam. In de allerlaatste uitgave werd teruggekeken.
Begonnen was met kerkberichten die pasten op één papier. Dat
verscheen zodra er berichten te melden waren en “werd bezorgd bij alle inwoners van het dorp”. Er kwamen van lieverlee

TUI at Home
Daniëlle Dubbelman
feliciteert
Rondom de Toren met
dit mooie jubileum!
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MOOIE FOTO’S
VAN:
1. Coby van den
Heuvel
2. Gerard van Vugt
3. Cees Streefkerk
—›
4. Miranda Masseurs
5. Anita Dudok
6. Frans Snoeren
7. Anita Vermeulen
5

6
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meer toereikend.” De plaatselijke middenstand ging advertenties
plaatsen. Het blad kreeg een uiterlijk en werd een maandblad.
Het samenstellen gebeurde toen gewoon op een typemachine
en vervolgens werd het gewenste aantal gestencild (eenvoudige
manier van drukken). De advertenties werden deels nog getypt
of letter voor letter opgeplakt.

berichtjes van verenigingen bij. “In 1974 moesten we daardoor
met een meerbladige uitgave komen. Eén velletje papier was niet

Henk de Craen wenst
Rondom de Toren veel succes
voor de toekomstige 1000!
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In het voorjaar van 1977 ontstond het idee “om dit Terheijdense parochieblad Rondom de Toren uit te laten groeien tot een
gemeentelijk blad” en dat met dezelfde naam. Op 4 november
verscheen nummer 1 en kwam ook in Wagenberg en Langeweg.
Aan de hand van aangeleverde getypte en geschreven teksten
werd de inhoud verzameld, bekeken, beoordeeld en doorgestuurd naar een drukkerij. Daar werden alle teksten “klaargezet” en klaar gemaakt om gedrukt te worden. Vele jaren werd
dit gedaan bij Drukkerij Dalma in Made, waar het typewerk op
zondag werd gedaan. Eind jaren 80 kwam de computer en toen
veranderde er veel.
En nog altijd is het erg populair en niet meer weg te denken.
Daarom: Lang Leve Rondom de Toren!!
Johan van der Made
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1. Joes Staszek
2. Miëlle Stoop
3. Hans Dierckx
4. Marianne Vermeulen
5. Gerard van Vugt
6. Petra van der Ven
7. Mandy de Ruyter
8. Frans Snoeren
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